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 העלק טינרָאג ליוו ענייז טייק?ענש יד ןוא --- ,דחַּפ ַא ןָא ןעמעלא
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 .טכַאנ רערעטסניפ

 ןישאמ יד סָאװ ,עכילקילגנוא יד ןעגעוו סָאד טרַאַא ןעמעוו
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 רעד ֹוצ סע ךיז ןעלייא ייז .רעדעיל עשיטָאירטאּפ ןעיירש סָאװ
 ,ןופ סעגערב יד וצ ,ןיהַא ןעמוקוצנָא ןעטסלענש םא יו ,המחלמ
 --עג ,רעליימ יד טנעפעעג ןעבָאה עטלעטשעגנָא יר .ןייהר םעד
 ןעמונעג עלא ןעבָאה טנעמָאמ ַא ןיא .דנעה יד טימ טכַאמ

 ,ןיילא רענייא טזָאלעגבָא ,גוצ רעטעדליוודוצ רעד -- : ןעייוש
 -טָאס ןיא עיצנאטס יד ןעהילפרעביא טינ םולשב לָאמ ןייק טעוו
 עדנערירווענאמ טימ ןעמונראפ גידנעטש זיא געוו רעד ואוו ,?יוו
 -ישאמ ןוא סעגָאנַאװ טימ טלעטשעגנָא זיא ןוא ןעוויטָאמָאקָאל

 .ָאּפעד ןעסיורג ןעדעי ףיוא יווװ ,ןענ

 -עֿפעד א ןעּפַאלק ףארגעלעט םוצ ןוהטעג זָאל ַא ךיז טָאה'מ

 רשפא ,געוו ן'ףיוא זיא גוצ-טכַארפ ַא : ןעבעג וצ ןעסיוו וצ ,עש

 .טייז א ןָא ןערהָיּפבָא ךָאנ םהיא ןעמ ןָאק
 -ליּפעג רעד ןוא ,קעװַא רש רעטעדליוו-וצ רעד זיא ?ייוורעד

 ךיז טָאה רע ,סנעטייוורעד ןיא ןיוש ךיז טרעה םהיא ןופ רעד
 -נָא זיא ןוא ,ןַאור רעטניה ,ןעלענוט ייווצ יד ןױא טגָאיענניירא
 עכילריטאנרעביא ןא יו ,שינעלייא ענעגושמ א טימ ןעמוקעג
 ןָאק ןוא ןעהעטש ןעגעגטנע טינ ןיוש ןָאק רענייק סָאװ ,טּפַארּק
 ייבראפ ןוהטעג ץילב א טָאה רע .ןעלעטשבָא טינ רהעמ ןיוש

 ןענייז סָאװ ,ןעגנורעטש עלא יד ןעשיווצ ןוהטענ ךוז א ,?יװטָאס
 רעדיוו זױא ןוא ,טרהירעגנָא טינרָאנ טָאה ,געוו ןיא ןעוועג םהיא
 ןעווער רעד ואוו ,שינרעטסניפ עטייוו יד ןיא ןעגנורּפשעגניירא
 .ןערָאװעג ןעקניזראפ זייווכאלסיב זיא רענייז

 -נילק א ןערָאװעג עיניל רעצנאנ רעד רעביא זיא טציא ןוא
 ןעבָאה ןעשנעמ ייב ןוא ...ןעטאראּפא-ףארגעלעט יד ןופ יירעג
 סָאװ ,דש םעד ,גוצ םעד ןופ העידי רעד ןופ טּפאלקעג רעצרעה יד
 טרעטיצעג טָאה'מ .?יװטָאס ןיא ןוא ןַאור ןיא ןעזיוועּב ךיז טָאה
 טעוו --- ,סיואהָאפ געוו ן'ףיוא זיא סערּפסקע ןא --- : קערש ןופ

 .ןערעטעמשרעצ סיוועג םהיא סע
 ,טהילפ ,דלאוו ןיא ןַאבַאק רעטעדליוו-וצ רעד ,גוצ רעד רעבָא

 -גיס יד טינ טרעה ,ךאלרעייפ עטיור יד ףיוא טינ טקוק ,רעטייוו
 טינ רעיש ,רעיש ךיז רע טגָאלש לעסַאוא ןיא .סעדעּפרָאט-לַאנ

 ףיוא רע טגָאי שרַא'ל-עד-ןָאּפ ןיא ןוא ,וויטָאמָאקָאל א ןָא ןָא
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 ןערעדנא םעד רענייא ךיז ןעקירד סָאװ ,רעּפרעק עטגיטולברַאפ

 .ןעקיטשרעדו םוצ

 -ילשנעמ עכלעוו דנעגריא ןופ יירפ ,וויטָאמָאקָאל רעד ןוא

 יד ןָאק ךילדנע ,רעטייוו ץלא ךיז טגָאי ןוא ךיז טנָאי ,דנאה עכ

 -נאנופ ןעצנאג ןיא ךיז ,עט'ןשקערַאפ יד ,ענזירּפַאק יד ,ןישַאמ

 יי ,טייקדליוו עכילדנעגוי עטמיוצעגנייאנוא רהיא ןיא ןעזָאלרעד

 ןופ דנעה יד ןופ סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,דרעפ רעטעדליווהוצ א

 לעסעק-ץייה ןיא .דלעפ ןעיירפ ן'רעביא טהילפ ןוא רעשטוק םעד

 -ענניירא ןענייז סָאװ ,ןעליוק יד ןוא ,רעסַאװ גונעג ןעוועגנ זיא

 : טנערבוצ טונ טשרע ךיז ןעבָאה ,ןעוויױא ןיא ןערָאװעגנ טקַאּפ

 רהעמ ץלא ןערָאװעג זיא עדנוטש עבלאה רעטשרע רעד ןיא ןוא

 ..קערש א ,טייקלענש א ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ערַאּפ

 זיא ,דעימ-טיוט ,רָאטקודנָאק-טּפיוה רעד יװ ,שרעדנא טינ

 -אדלָאס יד ןוא .,ןערָאװעג ןעפָאלשנא זיא ןוא ןעלאפעגרעדעינא

 -ראפ רהעמ ךָאנ טפאשגנע ןוא שינעקיטש יד ןופ ןענייז סָאװ ,ןעט

 -ָאװעג טרעטסייגעב רָאנ לָאמ א טימ ןענייז ,ןערָאװעג ט'רוכש

 -וצ טוג טשרע ךיז ןעבָאה ייז ןוא ןעהילפ םענעגושמ אזא ןופ ןער

 .לוק ן'ףיוא ןעגגיז

 .רענוד א יו ,םָארַאמ ,עיצנַאטס ַא ךָאנ יוברָאפ זיא'מ
 -וק וצ ןערעה ןעזָאל ךיז ףראד סָאװ ,יירעפייפ סיוא ,ןיוש

 -נאטס א גירנעפיולייבראפ רעדָא ךאלרעויפ-לאנגיס יד וצ גידנעמ
 42 ...עיצ

 סָאװ ,היח עטעדליוו-וצ א יו ,סטרעוװרָאפ ,ךיילנ טהילפ

 .ןעננורעטש עלא רעביא ךיז טנָארט ןוא ,עדרָאמ יד טסייררַאּפ

 ביילג ,קע ןא ןהֶא ךיז ןענָאי ןוא ךיז ןעגָאי רערער יד ןוא

 ראפ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןיילא ךיז טקערש וויטָאמָאקָאל רעד יוװ

 . ,םעהטא ןענידוז ןייז ןופ ןעשזדוה םעד

 -עי ייב זיא טוב סָאד ,רעסאוו ןעמעננָא ןעמ ףראד ןאור ןיא

 וא ,קערש ןופ ןערָאװעג טרעווילנראפ עיצנאטס רעד ףיוא ןעד

 -ייבראפ םאלפ ןוא ךיור ןופ םרוטש א ןיא ןעהעזרעד טָאה'מ

 -ייה א ןהָא ,טסינישַאמ ַא ןהֶא ,ןעטעדליוודוצ א ,גוצ םעד ןעהילפ

 ,ןעטַאדלָאס טימ טקאּפעגנָא ,תומהב רַאּפ סענָאנַאװ יד טימ ,עצ
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 -עלק רעד ןעוועג זיא קאשז רעבָא ,טכוזרעפייא ןוא תורכש ןופ

 רעד טלהעפ םהיא זא טלהיפ רע ןוא ,ערעכאווש רעד ןוא רעדרענ

 -פָאה יד טרילרעפ רע ; ןעפראווזוצּפָארַא ךיז ןופ םענעי חּכ

 -עק םהיא ךיז ןעלעטש רָאָאה יד ,טגעיזעב ןיוש זיא רע ; גנוג

 -עגרעסיוא ןא טימ ןוא .טלאפ רע זא ,קערש םעד ןופ רעױּפ

 ןוהט ּפאכ א טלָאװעג םהיא רע טָאה גנוגנערטשנָא עכילנהעוו

 טָאה ןוא ,ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה עקעּפ ...דנאה רעד טימ

 יוװ ןעביוהעגפיוא םהיױא תוחכ עלא טימ ןוא ןעפירגנעגנָא םהיא

 .דניק ןיילק א סיּפע

 -ענוצ וטסליוו עניימ ,הא ...ןעלעטשבָא ם'טסליוו ,חא ----

 ! העג ,העג ,ןעזייוו ריד לעוו'כ ...ןעמ

 סיורא ...ךיז טגָאי ןוא ץלַא ךיז טגָאי וויטָאמָאקָאל רעד ןוא

 רעטייוו טהילפ ןוא ,שיורעג ןעכילקערש א טימ לענוט םעד ןוּפ

 יענָאלַאמ עיצנַאטס יד .רעדלעפ עצראווש עטיירב יד רעביא

 רעד זא ,טעּפמיא ןעניד'ארומ אזא טימ ןוא רעביארָאּפ ךיוא ןיוש
 טָאה עמרָאפטַאלּפ רישזַאסַאּפ רעד ףיוא רעטסיימדןָאיצנַאטס

 רענייא ןעליוו סָאװ ,עדנעלננארו ייווצ יד טקרעמעב טינ וליפַא

 ,טניוזםרוטש ןעטעדליוו-דוצ םעד ףיוא ןעטכינרַאפ ןערעדנא םעד
 .קעװַא ייז טגָארט סָאװ

 -ראוו-וצּפָארא ן'עקעּפ טגנילעג ,ביוה ןעטצעל ן'טימ ,ךילדנע

 ,טפול רעד ןיא זיא רע זא גידנעלהיפרעד רעבָא ; ן'קאשז ןעפ

 טימ ,,זלאה ן'ראפ ןָא קַאשז םהיא טּפאכ ,קערש ןופ ךיז רעסיוא
 .ךיז טימ ךָאנ םהיא טּפעלש רע זא ,קראטש יוזא ,דנעה עדייב

 ןוא ,םענייא ןיא טשימענ ןעמאזוצ ,ןעיירשעג עכילקערש ייווצ
 -נעמ ייווצ יד ןענייז עדייב .ןערָאלרַאפ עדייב דלאב ןענייז ייז
 ןוא ,ןערעדנא ן'טימ רענייא ןעמאזוצ ,ןעלאפעגרעטנורא ןעש
 -יוצענניירא ,גוצ םעד ןופ טייקלענש רעד ןיא ,עדייב ייז טָאה'פ
 ייז תעשב ,טקאהוצ ןוא ןעטינשוצ ייז ןוא רעדער ידי ןעשיווצ ןעג
 יו ,ךיז ןעזלאה ןוא םורא ךילקערש ױזַא ךָאנ ץלא ךיז ןעמהענ
 ...ןעמאזוצ טבעלעג גנאל יוזא ןעבָאה סָאװ רעדיהב ייווצ

 ייווצ ,סיפ ןהָא ,ּפעק ןהִא -- ,ןענופעג ךָאנרעד ייז טָאה'מ
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 זייוו טפראוו ןוא ?ערהיט סָאד טרָאּפָאז טנעפע עקעּפ רעבָא
 .ןעצַאלּפ לָאז לעסעק רעד וליפא ,ןעליוק רעט

 =עב ןייק טגלָאפעג טינ ,טעוועטנובעג ,ָאזלא ,טסייה סָאד

 טינ ןיוש טרַאַא םהיא זא ,יוזא טרעקַאלפוצ החיצר יד ,עלהעפ

 ךיז טָאה קאשז ןוא .ןעשנעמ לעיפ יוזא ןופ ןעבעל סָאד רהעמ
 םעד ןעּפַאלקרַאפ וצ ?עננעטש ן'טימ םוא ןעניובנָא טזומעג ןיילַא

 -ןלּפ .ןעהיצ טינ יוזא ,ןעטסנינעוו םא ,לָאז סע וא ,קַאזדזָאלב
 טגנערטש ןוא ,דנעה ענייז ןיא םורא רעצייה רעד םהיא טּפַאכ םיצ
 -יילשוצרעטנורא ,ןעפראוו-וצ רעדינא םהיא תוחכ עלא טימ ןָא ךיז
 .ףיורא געוו ן'ףיוא, ןערעד

 ..! טלָאװרַאפ ךיז טָאה ריד סָאװ טָא ...! ּפמול וה ,הֵא --
 ֹוד ,ןעלאפעגנרעטנוהא ןיילא ןיב ךיא זא ,ןענָאז וטסעוו ךָאנרעד
 ! רענייא ּפמול רערטיכ

 -ָאה ייז ןוא ,ןענָאװ-?יױק םייב טּפאכעגנָא ךיז טָאה קַאשז
 -ייא טלעננארעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא טשטילנענסיוא עדייב ךיז ןעב
 ירב םענרעזייא ןעקניניילק םעד ףיוא ןערעדנא םעד ןעגעג רענ

 גירנעדערסיוהא טינ .טלעסיירטעג גידלַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,?עק
 עלא טימ ךיז ייז ןעבָאה ,רענהייצ עטמעלקרַאפ טימ ,טרָאװ ַא
 -ָאמש יר ןיא ןעּפוטשּפָארא ןערעדנא םעד רענייא טלָאװעג תוחכ
 -ייא ןייא טימ זיולב ט?קעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנונעפע על

 טכיײל יוזא ןעווענ טינ טיינזטייוו זיא סָאד רעבָא .גנאטש ענרעז
 געוו םעד טסערפ וויטָאמָאקָאל רעטזָאלענבָא רעד ןוא .ןוהט וצ/

 ,ןעטנַארַאב רעבירא ןיֹוש .רעטייוו ןוא רעטייוו טהילפ רע ןוא
 ךיז ןעלננַאר ייווצ יד ןוא ,יענָאלאמ ייב ?ענוט םעד ןיא ןיירא
 טימ ךיז ןעקאה ,ןעליוק יד ןוא דרע'רד ףיוא ךיז ןערעגלַאװ ,ךָאנ
 יד ןָא טינ יבא ,לעסעק-רעסאוו םעד ןופ ןעּפיר יד ןָא ּפעק יר
 ןעדעי סיפ יד ייז טנערב סָאװ ,ןעוויוא םעד ןופ ?ערהיט עטיוד
 .ֹוצ רונ ךיז ןערהיר ייז ןעוו ,לָאמ

 -נייא רונ ךיז לָאז םהיא זא ,ןוהטעג טכארט ַא טָאה קאשז '
 רע טלָאװ ,טנעמָאמ ןייא ףיוא זיולב ךיז ןעביוהוצפיוא ןעבענ

 םהיא לָאז ןעמ ןוהטעג ףור א טלָאוװו ,רָאטַאלונער םעד טכַאמרַאפ

 טנערב סָאװ ,םענעגושמ ןעדליוו םעד ןופ ןעיירפעב ךיז ןעפלעה
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 ןָא םהיא טרהיר ןעמ יװ ,טלהיפעג ןיוש רע טָאה לָאמ ייווצ ןוא

 היֹוא םהיא ןעמ ןָאק וצ ,ןוהט וצ ףורּפ ַא יו ךיילנ ,סיפ יד רַאּפ

 יו ,רהעמ טינ סיוועג ןיא סָאד רעבָא .ןעּפַאכנָא ןפוא אזַא

 טָאה קאשז ?ייוו ,עקעּפ ן'רוכש םעד ןופ טייקנילפ טינ יד זיולב

 -עג ךילטייד םהיא ְךֶאד ןערהָאפ םעד ןופ ,רעדורעג םעד ןיא

 "טימ ןעליוק יד ןעקַאה גידלאוועג ןוא ,ךיוה רהעז ןעכאל טרעה

 רֹע טנעפע טונימ עדעי .עטעּפָאל רעד טימ ןעפראוו ןוא ,רעמַאה

 טינרָאג ףראד'מ סָאװ ,ןעליוק ןָא טפראוו ןוא ,?ערהיט סָאד

 .לעיפ יוזא

 .ןוהטעג יירשענ ַא קאשז טָאה ! גונעג --

 ,רעטייוו טפראוו ןוא ,גידנערעה טינ ךיז טכאמ עקעּפ רעבָא

 םהיא טָאה טסינישאמ רעד זא ןוא ; עטעּפָאל ַא ךָאנ עטעּפָאל א

 ןוהטעג רהעק ַא םהיא וצ ךיז רע טָאה ,דנאה רעד ראפ טּפַאכעגנָא

 -עג םעד וצ ןיוש סע טמוק ךילדנע סָאװ ןעדעירפ וצ ,סעכ טימ

 ןופ החיצר עדנעגייטש יד ןיא טלָאװעג יוזא טָאה רע סָאװ ,געּלש

 .תורכָש ןייז

 ךיא ...! רימ ייב טסגעירק וד רעדָא ,דנאה יד וצ םהענ --

 ! ךיא ?ליוו יוזא --- ,לענש ןערהָאפ ליוו

 םעד ףיוא תוחכ עלא טימ לייוורעד ךיז טהילפ גוצ רעד ןוא
 ףראד זירַאּפ זיב .,?יװעטָאמ ןוא קעבלאב ןעשיווצ געוװ ןעדַארג

 ואוו ,ןעטקנוּפ עטנאקעב יד ףיוא ץוח א ,ןעלעטשבָא טינ ךיז רע

  -ַאװ ןהעצטכא יד ,עסאמ ערעייהעגנוא יד ,רעסאוו ןָא טמענ ןעמ
 טהילפ ,ןעשנעמ טימ עלָאדַאטס ַא יו ,רָאנ זיב טקאּפעגנָא ,סענָאג

 .יירעקסארט רעזָאלדנע ןא טימ ,רעדלעפ ערעטסניפ יד רעביא

 --- ,ןעגניז ,הגירה רעד ֹוצ ייז טרהיפ ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ יד ןוא |

 ןעיירשראפ ייז זא ,ךיוה יוזא ןערעדליּפ ןוא ,לוק ן'ףיוא.ןענניז

 .רעדער יד ןופ רעדליּפעג םעד שזא

 רע ; ?ערהיט סָאד וצ קַאשז טקַאה סופ םעד ןופ ץעז ַא טימ

 ,סעכ םעד ןייא םיוק ךָאנ טלאה רע ; רָאטקעשזניא םעד טנעּפע

 : - : טנָאז ןוא

 ביוא ןעפָאלש ךיז טנעל ..,! סיורג ֹוצ זיא רעייפ סָאד --
 ! לופ יוזא טייז רהיא
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 טרעטאמענסיוא ןיוש ןענייז ןעטַאדלָאס יד .ןייהר םוצ רעטייוו
 רעבָא .ןערהָאפסיורא ן'רַאפ ךָאנ שינעּפוטש רעד ןופ ,דעימ ןוא
 ךיוא ןענייז עלעיפ ; ןעדעי ַא ?לעסּפענש א טגנאלרעד ייז טָאה'מ
 -הערפ ןעוועג טציא ייז ןענייז ; ןעקנעש ענימורא יד ןיא ןעוועג
 -םיוא טימ ,טמַא?פרַאפ ,לאטורב ןוא ,טמעראווענרעטנוא - ,ךיל

 -ענ ךילדנע ךיז טָאה גוצ רעד זא ןוא .ןעניוא עטעשטראטסענ
 ייז ןעבָאה ,עיצנאטס רעדו ןופ ןעהעגסיורא ןעמונעג ןוא טרהיר
 .ןענניז ןעמונעג

 יד ; ?עמיה ן'ףיוא ןוהטענ קוק ַא טרָאּפָאז טָאה קאשז
 .ןרעטש יד טלעטשרַאפ ןעבָאה םרוטש ןעדנעמוק א ןופ סנעקלָאװ
 טָאה עלעטניוו ןייק ןוא ,ערעטסניפ א רהעז ןייז טעוװו טכַאנ יד
 ?עטניוו סָאד רַאנָאז ; טפול רעסייה רעד ןיא טלהיפעג טינ ךיז

 ךיוא טנייה זיא ,שירפ יוזא רעמיא זיאש סָאװ ,ןערהָאֿפ םעד ןופ
 טינ ךיז טָאה טנָאזירָאה ןעטייוו םעד ףיוא ןוא ,םרַאװ ןעוועג
 ןופ ךאלרעייפ ענידעבעל יד רונ יוװ ,טכיל רעדנא ןייק ןעהעזעג

 .ןעלַאנגיס יד

 -עב ידכ ,עראּפ רהעמ ןעבענרעטנוא ןעסייהעג טָאה קַאשז
 -םראה ןעשיווצ ףיורא גראב םעד ןעכירקפיורא ןענָאק וצ רעס
 -וטשעג ןעכָאװ ענינייא ןיוש טָאה רע .ןיעמָאר-טניעס ןוא רעל
 : טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ יז רע טָאה ,008 ןישאמ עיינ ןייז טריר
 רעד ןופ ןע'תענושמ ערהיא טימ ,זירּפַאק םעיינ א טימ לָאמ עלא
 רע ; טנייה לעיצעּפס ןוא ,טשאררעביא טּפָא םהיא יז טָאה יינ
 -עב ןוא ,ענזירּפַאק ,ט'ןשקעראפ רהעז זיא יז זא ,טלהיפעג טָאה

 רָאָאּפ א ןיירא רונ טגנירק יז ןעוו ,םילכ יד ןופ ןעגנירּפש וצ טייר
 דנאה רעד טימ ,טסינישאמ רעד ןוא .ןעליוק ךאלקיטש ענירביא

 -ענּפָארַא טינ גיוא ןייק ראפרעד טָאה ,לעדער-רילוגער םעד ּףיוא

 טָאה רעצייה ןייז ןופ גנורהיפפיוא יד ןוא ,ןעוויוא םעד ןּופ טזָאל

 ,לעּפמעֶל עניילק סָאד .טגיהורנואעב רהעמ ןוא רהעמ ץלא םהיא

 ל?עקיטש יו ףיוא טפרַאוו ,דַארג-רעסַאװ םעד טכיולעב סָאוװ

 רהיט יד טנעפע ןעמ זא רעבָא ; ןעטאש-בלאה א עמרָאפטַאלּפ
 עװעטעלָאיװ ַא טימ טברַאפרַאפ סָאד טרעוו ,ןעוויוא םעד ןופ
  !טילטייד ץנאנ ןעהעז טנָאקעג טינ רע טָאה ן'עקעּפ .טייקטיור



 281 ַאלָאז ליטע

 טימ ן'קאשז טקאּפעג טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא . .רוּכש

 םעד ףיוא ן'קַאשז טימ ןעוועג ,רעצייה .סלַא-,רע זיא ,ן'ענעמָאּפיֿפ

 לָאמטסנעד ןופ רע טָאה טרָאװ ןיגק-רעבָא ;608 וויטָאמָאקָאפ

 ט'זגורּב'עגנָא ןעוועג זיולב זיא רע .;טנָאמּרעד טינ ןופרעד ןָא

 רעבָא זיא רע .םינּפ  ןיא ךוילג טקוקעג טינ סיּפע ן'קאשז טָאה ןוא -

 -ּפָאפ טלָאוװעג טינ טָאה ,טבָאקוצ רהעמ ןוא רהעמ .ץלא ןערָאװעג

 טָאה קַאשז ןעוו ,ךיז ןיא טעשטרָאװעג לָאמ סעֶדעי טָאה ןוא ,ןעג

 ןעבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןוהט סיּפע ןעסייהעג םהיא

 .ןערעדנַא םוצ רענייא ןעדער וצ טרעהענפיוא ןעצנאג ןיא רָאג

 -יְכַפ םעד ףיוא ץאלּפ עלעקיטש סָאד ,עלעקירב רעקנעלָאמש רעד

 ףיוא ןעטייצ ענירעהירפ ייז טנעלפ סָאװ ,וויטָאמָאקָאפ ןעדנעה

 לָאמש א זיולב ןערָאװעג טציא זיא ,טגינייארעפ ױזַא ןענָארט ףיז

 .םיאנוש ייווצ ךיז ןעּפוטש סע ואוו- ,סכילרהעּפעג ַא ןוא ,?עטערב

 ךיז ןעטלָאװ ייז ןוא ,רעסערג ץלא ןערָאװענ זיא סאה רעייז ןּוא

 גידנעהעטש ,טייהרעגידעבעל ןעסעגעגפיוא ןערעדנא םעד רענייא

 ענידלאוועג טימ ייז טגָארט סָאװ ,סופ טארדאווק עכילטע יד ףיוא

 -נימ םעד ייב ןעלאפּפָארַא ןענָאק ייז ןענאוו ןופ ןוא ,טייקלענש

 .ּמוטש ןעטסעד

 ןע'רוכש םעד ףיוא גידנעקוק ,טכַאנ-רעד-ףיוא .םעד ,ןוא

 -עג טוג טָאה רע לייוו ,גיהורנוא ןערָאװעג קַאשז זיא ,ן'עקעּפ
 ןעוו ,ךיז ןעכָאקוצ וצ ערטיכ ֹוצ זיא רעצייה רעד זַא ,טסואוו

 יד ןעציירוצ םהיא ןיא ןעק ןייוו רעד רונ ןוא ,רעטכינ זיא רע

 : .עיטסעב

 ;רענייז ַא סקעז םורא ןהענבֶא טגָאזעג טָאה גוצ רעד

 ןוא ,טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס .טניטעּפשראפ רעבָא ךיז טָאה'מ

 -ָאנאוו יד ןיא ןעסּפעש יו טקאּפעגניירא ןעטאדלָאס יד טָאה'מ

 טָאטשנא ,רעטערב טּפאלקעננָא טושּפ טָאה'מ ..תומהב ראפ סענ

 -סעדנַאב סענָאגַאװ יד טּפוטשעגנָא טָאה'מ ןוא ,ןעציז םוצ ,קנעב

 זיא'מ ןוא ; ּפָאק ַא ףיוא ּפָאק ַא -- ,ךילנעמ רונ יוװ יוזא ,זייוו

 ,ןענַאטשעג ןענייז עלעיפ ; ןערעדנא ן'ףיוא רענייא ןעסעזעג
 .ךיז ןוהט וצ רהיר א יװ ןעוועג טינ זיא/ס זא ,יוזא טקירדענוצ

 ןערהיפ וצ ייז גוצ רעדנא ןא טרַאוװעג ייז ףיוא טָאה זיראּפ ןיא -
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 טנייה טשרע טָאה רע יװ ,טולב ס'ענירעוועס-טימ טגיטעזעננָא

 ,ֿלָאמא רעדיוו טמוק הַּפילק יד ןוא ,טביולגעג ךָאנ הירּפ רעד ןיא

 .ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ענייא ךָאנ ךָאנרעד ןוא ,ענייא .ךָאנ ע'נרה

 יװ טרעוװ רע ןעוו ,ןעכָאוו רָאּפ ַא ףיוא ןָא רונ ךיז טניטעז רע יוז

 ןיוז ףיוא רעדעיוװ דלַאב םֶהְיא ןיא ְךיִז טּפַאכ . ,טרעווילגראפ

 ץלַא סע רע טעוװ רעהפיוא ןַא ןהֶא ןוא ,רעננוה רעכילקערש

 טציא ןוא - .טשרוד ןייז ןענידירפעב וצ טולב-ןעיורפ/:ןערהעגעב

 -- :ּבייל עדנעציירפיוא עליוה סָאד ןעהעז טינ וליפא רע ףראד

 -מיראוו יד סמרָא ענייז ןיא ןעלהיפ וצ רונ גונעג זיא םהיא ראפ

 רעטעדליוו-וצ ַא יוו ,ןעדרָאמ ןיוש זומ רע ןוא ,יורפ רעד ןופ טייק

 ,"יז , יד טסיירעצ סָאװ "רע,

 ערעטפניפ ,עפעיט יד זיולב 4? ןעבעל ַאזַא סָאװ וצ ,גונענ

 רעניבייא ןַא ,ףוס א ןהֶא קערש א ,רָאפ םהיא טהעטש טכַאנ

 7 .ןעפיול

 -ינעג רעדעיוו ךיז טָאה קַאשז .ייבראפ ןענייז נעט עגינייא

 ןוא .; ןעדארעמאק ענייז סיוא טעדיימ רע ; טייברא רעד וצ ןעמ

 | .לָאמַא יו םאזנויא דליוו רעדעיוו זיא

 ןיא ןעננוציז עשימריטש ענינייא ךָאנ ,הרבס ַא טרעוו'ס

 ; המחלמ ןערעוו טרהעלקרע ךָאד טעוװ סע זַא ,רעמַאקדןעטַאטוּפעד

 ןעטייוו ַא ףיוא נעלשענ לעקיטש ַא ןעוועג ראגָאז ןיוש זיא'ס
 ְךֶאו עצנַאנ ַא .ךיז טרעה סע יװ ,גלָאפרע טימ --- ,,ןעטסָאּפ
 טיוט ן'פיוא ךיז ןערעטאמ עטלעטשעגנָא ןהאבנעזייא יד יוװ ןיוש

 יד ןופ טייצ עניסעמלענער יד .ליח סָאד ןעריטרָאּפסנארט וצ

 ענעהעזענסיוארָאֿפנוא וד רעביא ; ןערָאװעג טהערדוצ זיא ןענוצ

 ןוא ,ךיז ןעניטעּפשראפ ןייא ןיא ןעמ ןעטלאה ,ןענוצ רעטילימ

 םעד ריפ ןעמונענוצ ןעטסינישַאמ עטסעב יד ןעמ טָאה ְּךָאנ וצרעד

 .העטילימ םעד ןופ טרָאּפסנארט ןערעלענש

 ,טריסַאּפ דנעבא ןיא ,לָאמַא סע טָאה ןפוא ן'ַאזַא ףיוא ןוא

 ןעכילנהעוועג םענענייא ןייז טָאטשנא ,קַאשז זַא ,רוואה ןיא

 -טבא ןופ-גוצ ןערעייהעננוא ןא ןערהיפ טזומעג טָאה ,סערּפסקע

 .ןעטאדלָאס טימ טקאּפעגנָא ךילבעטשכוב ,סענָאנַאו ןהעצ

 .טונ עיצנַאטס רעד ףיוא ןעמוקעג עקעּפ זיא דנעבא םעד
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 ;דנעה עדנערעטיצ ערהיא טימ ןָא םהיא טרהיר יורפ יד סָאװ ,לָאמ

 רהעז זיא רע ;לעפייווצ ןהֶא ,ץיה רעד רעביא זיולב זיא'ס

 טקראטשרעפ ךָאנ םהיא ןיא ךיז טָאה טציא ןוא דעימ

 ,דחּפ רעכילטיידנוא רעד ךיוא ןוא ,רהעגעב רעכילטסגנא רעד

 ןיוש ךיז רע טָאה ךָאד ןוא .ךיז וצ טנעהָאנ ױזַא יז טלַאה רע סָאװ

 זיא רע ,טגייצרעביא םעד ןיא ןיוש ךיז טָאה רע ; טלייהענסיוא

 -םיוא ךיז םוא ןעוועג ענטסימוא רהיא ייב ,ןעסאלעג ץנאג ,ןיוש

 . .ןעפורּפוצ

 סיוא זַא ,טכָאקוצ ױזַא טלהיפעג ךיז רע טָאה טציא רעבָא

 רהיא ןופ ןעסירעגסיוא ךיז רע טלָאװ תאלוח ןייז ראפ ארומ

 ?ייוו ; םהיא טגיהורעב סָאװ ,שינרעטסניפ יד טינ ןעוו ,סמרא

 ,קנערק ןייז ןופ ןעטנעמָאמ עטסנרע יד ןיא ראגָאז ,לָאמ ןייק

 ןעוו ,לָאמַא טימ ןוא .רעטסניפ רעד ןיא טע'גרה'עג טינ רע טלָאװ

 עטנעקירטעגסיוא טימ עלעגרעב ַא ןענאנגעגייבראפ ןענייז ייז
 -וצ ךיז טָאה ענעמָאליפ ואוו ,געװ ןעמאזנייא ןַא ןעבענ ,זָארג

 רעדיוו הּפילק יד םהיא טָאה ,ךיז וצ ןעפורעג םהיא ןּוא טנעלענ

 ,ןענערב ןעמונענ םהיא ןיא טָאה החיצר יד ןֹוא ,ןוהטענ םהענ ַא

 סָאװ טימ ,ןייטש א ,ךַאז ַא סיּפע ,זָארג ןיא ,טכוזענ טָאה רע ןוא

 ךיז רעסיוא ןוא רעטיצ ַא טימ  .ּפָאק םעד ןעטלאּפש וצ רהיא

 .ןעפיול ןעמונעג טָאה ןוא רהיא ןופ ןעגנורּפשענּפָא רע זיא

 -עלדיז ,ןָאזרעּפסנַאמ ַא ןופ לוק סָאד רע טרעהרעד םיצולּפ
 .טכאלש עצנַאג ַא --- ,ןעייר

 -ענ ,ףוס ן'זיב טראוועגנ בָאה'כ !ענעסאלעגסיוא וד ,הֵא --

 ! רעכיז ןייז טּלָאוװ

 .ּפֶא ךימ זָאל ! ןעגיל ַא זיא'ס ---
 ךיז טעװ רע --- ,ןעפָאלטנע זיא רע ןוא ? הַא ,ןעניל ַא --

 רימ גַאװ ;  יורפ-ןעסארטש וד ,ונ ....! ןעהערדסיוא טינ רימ ייב

 .ןעניל ַא זיא'ס ,ןעגָאז וצ ָךָאנ

 טינ --- ,רעטסניפ רעד ןיא ןעּפָאלעג רעטייוו זיא קַאשז ןוא

 -רעד ןעסעדרעטנוא טָאה רע ןעכלעוו ,ןעקעּפ ראפ ארומ סיוא

 .גָאטהעװ ןופ ךיז רעסיוא ,ןיילַא ךיז ראפ ארומ סיוא רונ ,טנעק

 טינ ךיז טָאה רע ? גונעג טינ זיא דרָאמ ןייא ? יװ ,ךַא
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 -וצ סָאד בָאה ךיא זַא רָאנ רשּפא טניימ רהיא יצ --- ,ןעבעגענ

 ? טע'בנג'ענ

 ןיוש זיא סָאד --- ,טינ סע ךייא יז טָאה ןעבענענ ,הֶא ---

 =יוא .ןערָאװענ קנארק ןוּפרעד ןיוש ןיב ךיא ,טהעז .....רעכיז

 .סיוא רימ טנָאז ,זיא סכָאד ואוז ,טסייוו רהיא

 זַא ,רעסעב טהעז ;!ּפָאק רעייא ךייא טהערדראפ ,ּךַא ---

 ןיא רעסעב טהעז ....לעיפ וצ ןענָאזפױא ןעלעוו טינ לָאז ךיא
 .טרָאד רשפא -- ל?עטפעמ-זלאז

 .טקוּקעגנָא רַאזימ םהיא טָאה ,ןעניוא עדנענערב טימ ,סַאלב

 .טבעלענפיוא יוו רע םָאה ,גנולצולּפ

 ןָאמרעד טציא .יאדוא ?הַא -- ,לעטסעמדץלַאז ןיא --

 -כאש ענטערקעס ַא ָאד זיא ץלַאז טימ לעטסעק ןיא ;ךיז ךיא
 .טכוזענ טינ ְךֶאנ ךיא בָאה טרָאד ןוא -- ,עלעט

 ,ןייװ זָאלג ןייז ראפ טלהָאצעב רע טָאה שינעלייא ןיא ןוא

 ןעסיוורעד ךָאנ רע טעוו רשפא ,ןהַאב םוצ ןעפַאלעגקעװַא זיא ןוא
 .ןהעצ רהוא ןעבעיז ןופ גוצ םעד

 םענעפרָאוװּהאפ םעד ןיא ,עלעביטש ןעגירדינ םעד ןיא ןוא

 .םויה-דע ךָאנ רע טכוז ,דנענענ

 רעד ּפָא טהעג סע רעדייא ,ןעסע ן"כָאנ ,טכַאנ רעד ףיוא

 -בכרוד טלָאוװענ ךיז ענעמָאליפ טָאה ,ניצפופ רהוא ףלעווצ ןופ גוצ

 ן'רעטנוא זיב ,ךאלסענ ערעטסניפ יד ןיא ן'קַאשז טימ ןהעג

 ןהֶא ,טכַאנ ילוי ערעטּפניפ ,עסייה ַא ןעוועג זיא'ס .טדָאטש

 -ענבָא םיוק ךיז טָאה ענעמָאליפ ןוא .ענשוד רהעז ןוא ,הנכל ַא

 .זרלַאה ן'פיוא ן'קַאשז ןעננאהעגנָא יו טעמכ ךיז טָאה ןוא ,טצפיז

 ךיז טָאה ןֹוא ןעטניה ןופ טיי 2 טרעהענ יז טָאה ןיוש לָאמ ייווצ

 ןעועג זיא'ס ?ייוי ,ןעהעזעג טינ םענייק טָאה יז דעבָא ,טקוקעגמוא

 .רעטסניפ רהעז

 ראפ יוװ ,טכַאנ ענעי טלהיפעג טונ טינ רהעז ךיז טָאה קַאשז

 טימ ןוא ,טכיוועגכיילג עניהור עצנאנ ןייז םיס :םרוטש ַא

 טציא רע טָאה ,דרָאמ םעד טייז טייהדנוזעג ענעמָאקלָאפ ןייז

 -טסַאנ ןיא נידנעציז ךָאנ ראנָאז ,טרעיּפשענ ץלַא טרָאפ .רעבָא

 סעדעי תאלוח ןייז ןָא רעדיוו טמוה םהיא זַא ,שיט םייב זיזה
9 
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 ראזימ יו ןעהעזעג טָאה ,םיוב-גאלש םעד ןעטיה וצ טלעטשעננָא

 זַא ,ןעסיוטשעגנָא דלַאב ךיז טָאה ןוא ךאלעקניוו עלא ןיא טכוז

 -עב ץיגרע טָאה ענעברָאטשרעּפ יד סָאװ ,דלעג סָאד טכוז רע

 זַא ,עעדיא עלַאינעג יד ןעלאפעגניירא זיא רהיא ןוא ;  ןעטלַאה
 םעד גידנעכַאמ ןעהטארייה יז לָאז רע ,ן'רַאזימ ןענניווצ ןָאק יז
 ןיוש טָאה יז זַא ,עלעד'ןח ַא ןוא ?רעטכעלענ ַא טימ ,?עטשנָא

 -רעד טינ רעיש יז ראזימ טָאה גנאפנָא ןופ .ןענופעג דלעג סָאד
 -רעד טעװ רע זַא ,ךיז גידנעקנעדעב ,רעבָא ךָאנרעד ;טקיטש
 יז טעו רע ביוא ,קנארפ דנעזיוט יד ןעבָאה טינ ץְּלַא ךָאנ ןופ
 רהעז ,ךילדניירפ רהעז ןערָאװעג רע זיא ,ן'עיזאפ יו ןע'רטּפ'בָא
 טָאה יז ;ןעסיוטשעגבָא ךיז ןופ םהיא טָאה יז רעבָא } ןייפ
 ,ןיינ ;ןערהירוצ רהיא וצ ךיז לָאז רע זַא ,טלָאװעג טינ וליִּפַא
 יא --- ,ןעמענ יז רע טעװ ,יורפ ןייז ןערעוו טעװ יז זַא ;ןיינ
 ,דלעג סָאד יא ,יז

 טָאה יז ןוא ; טאהעג הנותח רהיא טימ טָאה רַאזימ ןוא
 טביולג ןוא המהב אזַא זיא רע סָאװ ,טבאמעג קזוח םהיא ןופ ךָאנ
 זיא עטסנהעש סָאד רעבָא .םהיא טלהעצרעד ןעמ סָאװ ,סעלא
 סָאװ םוא ,ןענאטשראפ גיטכיר טָאה יז ןעוו ,ןיילא יז סָאװ ,סָאד
 םעד טימ ןעדנוצעגנָא ךיוא ךיז טָאה -- ,ךיז טלעדנַאה ָאד
 ױזַא טקנוּפ ,רע יוװ טקנוּפ ןעכוז ןעמונעג טָאה ןוא ,רעבעיפ
 -ענ טינ ייז ןָאק ןעמ סָאװ ,קנארפ דנעזיוט יד ;ְּךַא + .טכַאקוצ
 -עג לָאמַא ךָאד גָאט םענהעש ןייא ייז ןעלעוו ייז --- ,ןעניפ
 ןעכוז ייז ןוא !ןעייווצ ןיא טציא ךָאד ןעכוז ייז -- ,ןעניפ
 .ְךָאנ ןעכוז ייז ןוא ,ךָאנ

 -עג קַאשז טָאה ---? ןענופעג טינ ץלַא ךָאנ ,סע טסייה --
 ? ולקויד יד ,טינרָאג ךייא יז טפלעה --- דנעטָאּפש ,טגערפ

 טָאה ןוא ןוהטעג קילב ןעפייטש ַא םהיא ףיוא טָאה רַאזימ
 : טגָאזעג ךילדנע

 טעב'כ ;זיא דלעג סָאד ואוו ,אי ְךֶאֹד טסייוו רהיא --
 .רימ טגָאז ,ךייא

 .זייב ןערָאוװיעג זיא טסינישַאמ רעד רעבָא
 טינרָאג רימ טָאה עיזאפ עמומ יד ;טינרָאנ סייוו ּךיִא --
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 ,עציילּפ ןייז ןעהעז טנָאקעג רונ בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמ א ןוא עגר א

 ...םלוע םעד ןעשיווצ ןוהשענ ּפוטש ַא ךיז טָאה

 -ראפ ,דער יד ןענָאלשענרעביא רהיא טָאה טסינישַאמ רעד
 : .לעסקא רעד טימ גידנעהיצ

 ,לעסיבא ךיז טלַאהרעטנוא ןוא זיראּפ ןיא זיא עקעּפ ---

 טייהנעזעוובא ןיימ סָאװ ,טייצ רעיירּפ רעד טימ ןעדירפוצ ץנַאג

 .ןעבָאה םהיא טזָאל טייברא רעד ןופ

 רימ ;סיוא טינ טכַאמ סָאד רעבָא ...ךילנעמ זיא סָאד ---
 רעטסניצומש רעד ךילקריוו זיא רע ?ייוו ,ןעטיה ךָאד ךיז ןעזומ

 .סעכ ןיא טונ רונ זיא רע ןעוו ,ּפמול

 ,טגָאזענ רעטייוו ןוא ,םהיא וצ טעילוטענוצ ךיז טָאה יז ןוא

 : קירוצ קילב ַא גידנעפראוו

 ? םהיא וטסנעק --- ,ךָאנ זנוא טהעג סָאװ ,רעד טָא ןוא --
 סיּפע םתסה ןמ ךימ ליוו רע ...ְךיז גיהורעב ;אי --

 : .ןעגערפ
 -ייוו ןופ ייז זיא רע ,ךילקריוו ,ןוא ;  רַאזימ ןעוועג זיא סָאד

 ךיוא טָאה רע .ףעיוושז-יעד סאנ רעד ןופ ןעגנאנעגכָאנ ןעט

 ,ןעבילבענ ָאד זיא רע ןוא ; רענעפָאלשראפ ַא יו ,טנָאזעג תודע
 םהיא רעבָא גידנעגאוו טינ ,ן'קַאשז םורַא ךיז גידנעהערדמורא
 ץ'פיוא ןעווענ ,ניטנעק ,םהיא זיא סָאװ ,ענארפ יד ןעלעטש וצ
 זיא ,זױה-טסַאנ ןיא ןייהַא ךילדנע זיא לערָאָאּפ סָאד זַא ןוא .גנוצ
 ַא ןעננאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה ןוא ןעננאנעגניירא ךיוא רַאזימ
 .ןייוו זָאלנ

 טסינישַאמ רעד טָאה --- ! רַאזימ ,רהיא טייז סָאד ,ּךַא ---

 רעיינ רעייא טימ סעּפע ךייא ס'טהעג יװ ןּוא --- ,ןעירשעגפיוא
 ? הַא ,עט'תינולּפ

 -טרובעגסיורא טסילאנגיס-נעוו רעד טָאה -- ,אי ,אי ---
 ?עסיבַא ךימ סע טָאה יז !עניטכערטרעדינ יד ;ךַא --- .טעש

 רךיא ןעוו ,טלהעצרעד סָאד ךייא ךָאד בָאה ךיא !  טרַאנעגנניירא

 ,לָאמ ןייא ןעווענ ןיוש ָאד ןיב

 יורפ יד .ןעלעפענ ןהעש רהעז עטכישענ יד זיא ן'קַאשז
 טָאה ראזימ סָאװ ,טסנעיד ע'רשכ רהעז טינ עטלא יד ,ולקויד
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 .טלָאװעג תמאב סע ךיז טלָאװ ייז יוו ,רעהראפ םעד טרהיפעג טינ

 רעייז טי ,ענערָאװשעגנייא יד רָאנ ןעבָאה רשפא ןוא

 עדנערעטכיילרעפ טנעקרענא ןייֵלַא טושּפ ,ןעסיוועג םענעגייא

 ןופ ןעסולפנייאעב טזָאלעג ךיז ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעדנעטשמוא

 -עוונא עלא ןעמונעגנָא טנעמָאמ ןיא טָאה סָאװ ,לעפייווצ םענעי

 ליטש ךיז זיא תמא רעגירעיודט זעד תעשב ,ל?ַאַאז ןיא עדנעז

 א,נעיז ַא ןעוועג סעצָארּפ רעד זיא סלאפנעדעי .ןעניולפעגייבראפ

 -םיימ ןייז ; יעזינעד עיס'מ ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעה ריפ

 -אפ יד ראגָאז .,ןעמענוצ טנַאקעג טינ םהיא ןעמ טָאה קרעווהרעט -

 זיא'ס זַא ,ןערָאלרעפ לעיפ טָאה ןייֵלַא ןערָאמנַארג ןופ עילימ
 ,ארפָאמ-עד-אורק ןעגירק וצ קירוצ םוא זַא ,גנַאלק רעד סיױרַא

 -ענ ,ץנעדורּפסירוװי עצנאנ יד ךּפהל ,יענעשַאל-עד עיס'מ טָאה

 נידנעקוק טינ ,האֹוצ יד ןע'לסּפ וצ סעצָארּפ ַא ןעביוהנָא טלָאװ

 סָאד סָאװ --- ,ןעברָאטשעג ןיוש זיא ןַאמ רעד סָאװ ףיוהאד

 .טסירוי ַא ןיילַא זיא סָאװ ,םענייא ריפ טינ רָאג ןיוש טסַאּפ

 ךיז קאשז טָאה ,לַאַאזסטכירעג םעד ןופ גידנעהעגסיורא
 סלַא ןעוועג ךיוא ָאד זיא עכלעוו ,ן'ענעמָאליפ טימ ןעּפַארטעגנָא
 ןוא ,טזָאלעגבָא טינ ןיֹוש ךיז ןופ םהיא טָאה יז ןוא .תודע ןַא

 ןיא טכַאנ יד ןעננערבראפ רהיא טימ לָאז רע ,ךיז טימ טּפעלשעג

 טשרע ךָאד רע ףראד טייברא רעד וצ ןעמוקוצנָא קירוצ .ןַאור

 ןעביילבראפ רהיא טימ טלָאװעג יאדוא טָאה קאשז ןוא ,ןעגרָאמ

 ואוו ,עיצנַאטס רעד ןעבענ ,זױה-טסַאג םעד ןיא ןעּפאכרעביא סיּפע

 ןיפ טבַאנ ענעי טניטבענעגרעביא טָאה רע זַא ,טגנָאזעג טָאה רע

 ,טינ סיוועג רע טעוו ןעטרָאד ןעניטכענ רעבָא ; ןעכערבראפ םעד

 זיראּפ ןייק ךיז ןערהעקוצמוא ןעגנואווצענ טולָאפבַא זיא רע לייוו

 .טונימ גיצפופ רהוא ףלעווצ גוצ םעד טימ

 -נעהעג ,טנָאזעג םהיא וצ ענעמָאליפ טָאה --- ,וטסייוו' --

 זַא ךיז טכאד רימ --- ,זױה-טסַאג םוצ טמרַאעג םהיא טימ גיד

 ...ןעטנאקעב ַא ןערעזנוא ןעהעגייבראפ ןעהעזעג סָאװ רונ בָאה ךיא

 ,טרעכיזראפ געט יד טשרע ךימ טָאה רע ןוא ,ן'עקעּפ אקוד ןוא

 םעד ןענהָאװ-וצייב ןַאור ןיא ןעמוקניירא טינ טעוװ סופ ןייז זַא

 ףיוא ןוהטעג רהעק ַא זיולב ךיז בָאה ךיא ....סעצָארּפ ןעסיורנ
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 ָאז טָאה רָארוקָארּפ רעטרעטאמעגסיוא רעד ןוא .קסע ןעטכעלש

 +יז ןענייז ענערָאװשעג יד זַא ןוא .ןערעפטנע טלָאוװעג טינ רַאג

 ןעווענ טשרע זיא ,רעמיצ-סגנוהטארעב רעייז ןיא קעווא ךיקדנע

 יד ןיא טרַאּפשענ ךיז טָאה גָאט רענהעש רעד ןּוא ,רעגייז ַא סקעז

 םיוא טניישענ ךָאנ טָאה ?הארטש רעטצעל ַא ןוא ,רעטסנעפ ןהעצ

 ןעברעה יד טימ טרהיצעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,בלעוועג םעד
 תולוק ןופ שיורעג רעסיורנ ַא .עידנַאמרָאנ ןופ טדעטש .יד ןופ -

 ,עילעטס עניטייצ-טלַא עטלינעג יד יב ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה"
 םלוע םענענַאטשעגפיוא םעד ןופ שינעּפוטש עגידלודעגנוא יד ןוא

 ענרעזייא עדנעלייטבא יד ןופ רהיט יד טכאמעגנפיוא ראגָאז טָאה

 ג.פעטארג

 רעדיוו ךיז ןעבָאה ענערָאוושעג יד ןוא טכירעג רעד זַא רעבָא

 רעד .לעּפמעט ַא ןיא יװ ?יטש ןערָאװעג רעדיוװ זיא ,ןעזיוועב

 -עטכיילראפ ןעווענ ןענייז סע זַא ,טנעקרענא ראגָאז טָאה קסּפ

 -רעפ עטגידלושעב יד טָאה טכירעג רעד ןוא ,ןעדנעטשמוא עדנער

 -נא עלא ןוא ,טייברא ערעווש עכילגנעלסנעבעל וצ זיולב טּפשמ

 -ענ ךיז טָאה םלוע רעד ;ןערָאװענ טניוטשרע ןענַייז עדנעזעוו

 ּלָאמ רָאּפ ַא ראגָאז טָאה'מ .;ןהעגסױרַא םייב ןעלמוט ןעמונ
 .רעטאעהט ןיא יװ ,טפייפענכיוא

 טכָאקעג ןאור ץנאנ טָאה םעד ךָאנ דנעּבא ןעצנאג םעד ןוא

 -לא רעד טיול .םינפוא יילרעדנעזיוט ףיוא לייהטרוא םעד טימ
 ןָאהעננָאב םאדאמ ריפ ּפַאלק ַא ןעוועג סָאד זיא ,גנונייט רעניימעג

 ,טנייש סע יװ ,ףָארטש-טיוט א רונ ןוא ,סיענעשאל יד ןוא

 ,רעכיז ;ערָאמנַארג ןופ עילימאפ יד ןעגידירפעב טנָאקענ טָאה

 ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא .טנַאה עכילדנייפ ַא ָאד טקעטש

 יד ןעשיווצ ; ןעמָאנ ס'קובעל םאדאמ ןענָאמרעד ליטש רעד ןיא

 םעד ןיא .יירטעג ןעווענ רהיא רעיפ ןענייז ענערָאװשעג ףלעווצ
 ךיז טָאה טכירעג םעד ןופ רענייא סלא ,ןאמ רהיא יו רעדיוו

 סָאװ ןעוועג טינ ךילריטַאנ זיא ,רעהראפ םיִיַּב טרהיפענפיוא

 טינ זַא ,טקרעמעב ,ךיז טכאד ,ןעמ טָאה ךָאד ןוא .ןעצעזוצסיוא

 טינ ךיוא ראנָאז ןוא ,רעטכיר רעטייווצ רעד ,טעמָאש עיס'מ

 ןעבָאה ,ןײלַא ?ײזַאבעד רעטכיר-טּפיוה דעד ,רעֶדנעֶציִזְרֶאפ רעד
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 טלעטשעג ןערעטש ן'רעביא ףךיילנ םהיא ייב ךיז ןעבָאה ייז

 יז טרעטעגראפ קַאשז ןוא .קערש ןופ ןיורק ַא יו סיּפע ,ריױּפַאק

 סיורג ַא ןעצראה ן'ראפ םהיא טמהענ סע ןוא ,טציא ךָאנ

 -עבנוא ,ןערערט עסייה טימ רהיא ףיוא טגָאלק רע ןוא ,תונמחר

 ַאד טהעטש רע זַא ,גידנעסעגראפ ,ןעכערבראפ ןייז ןופ גיניזטסואוו

 .םלוע ןעצנאג ַא ראפ

 ,ןוא ,ןעצראה ן'ראפ ןעמונעג ךיוא סע טָאה ןעיורפ יד ןוא

 .-עג ןיא דנערהיר ךילנהעוועגרעסיוא .טנייוו-וצ ךיז ןעבָאה ייז

 ןיא ,ןעטבעילראפ םעד ןופ רעיורט םעד --- ןעהעזוצ וצ סָאד שוו

 ןעוועג ןעניוא יד ןענייז ןַאמ ןעכילצעזעג םייב סָאװ ,טייצ רעד

 ו .ןעקורט

 ?יוו וצ גנוגידייהטרעפ יד טגערפעג טָאה רעדנעציזרָאפ רעד

 -רַא יד רעבָא ;ןעגארפ ענינייא ךָאנ ןעלעטש טינ תודע םעד יז

 "וצ יו ןעבָאה עטגידלושעב יד ןוא ,טקנַאדעג ןעבָאה ןעטאקָאװ

 ףיוא ןעצעז קירוצ ךיז טהענ רע יװ ,ן'קַאשז טקופעגכָאנ עטשימ

 .םוקילבוּפ ןעדנעריזיטאּפמיס םעד ןעשיווצ ץַאלּפ ןייז

 קעװַא ןעצנאג ןיא זיא טכירעג םעד ןופ גנוציז עטירד יד

 -רעפ יד ןוא רָארוקָארּפ םעד ןופ עדער-סגנונידלושעב יד טימ

 טימ סע ךיז טָאה ןעגנאפעגנָא .ןעטַאקָאװדַא יד ןופ גנונידייט

 זיא רעכלעוו ,רעטכיר-טּפיוה םעד ןופ עדער-סגנוטיילנייא יד

 ךָאד רעבָא טָאה ןוא ,שיאייטראּפנוא רהעז ןעוועג טשרמולכ

 -ייק רעד טדערעג טָאה ךָאנרעד .גנוגידלושעב יד טקרַאטשראפ

 -םיוא טונ רהעז טינ ,ךיז טכאד ,טָאה רע ; רָארוקָארּפ רעכילרעז

 -עג טָאה רע סָאװ ,לָאמ סעדעי ןוא ;עזייוועב ענייז טצונעג

 םא ןעוועג טפארק-רענדער ןייז זיא ,תויאר עטסקרַאטש יד טכאהב

 זיא'ס סָאוװי ,טימרעד טרהעלקרע ךיִז ןעמ טָאה סָאד ; ןעטסכאווש

 רעבָא ?ייהטנעגעג םיא .ןעמוקמוא ךילקריוו ןָאק ןעמ זַא ,ץיה אזא

 ,זיראּפ ןופ טאקָאװדא םעד ,ן'שיבַאק ןופ רענידייהטרעפ םעד זיא

 רע טָאה טגייצרעביא רעבָא ,ןערעה וצ םהענעגנא ההעז ןעוועג

 -רָאּפ רענעהעזעגנא ןַא ,רעגידייטראפ ס'ָאבור ןוא .טינ םענייק

 טגעלעג ךיוא ךיז טָאה ,רוטַאקָאװדַא רענַאור רעד ןופ רעהעטש

 םעד ןופ ךיז ןעּפארדוצסיורא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
6 
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 :ןוהטענ לעכיימש ַא רע טָאה ,עטנידלושעב יד ןופ קנַאב רעד ףיוא

 רע ?הָאװבָא ,ןיירא ךות ןיא ?עשנעמ א ןופ גיד'השק טשינ ךָאד
 סָאװ ,גנוי רעװַארב ַא ךָאד זיא רע ; טידנַאב ַא יו סיוא טהעז

 .טנַאה יד ןעקירד נעמ ןעמ ןעמעוו ןוא ןעטייברא ןָאק

 רהָאלק טרעפטנעעג ,קׂשח טימ טגָאזענ קַאשז טָאה תורע ןוא
 רעכלעוו ,רעטכיר-טּפיוה םעד ןופ ענארפ עדעי ףיוא ץרוק ןוא

 עסינטלעהרעפ ענייז ןופ ןעטייהלעצנייא עלא ןעסיוו טלָאװענ טָאה;

 -רעד ןעסייהעג ךיז ךָאנרעד םהיא טָאה ןוא ,עטעדרָאמרע רעד וצ

 יוװ ,ארפָאמ-עד-אורק ןופ ןערהָאפעגסיורא זיא רע ןעוו ,ןעלהעצ

 ןיא טצעזענפיוא ךיז רע טָאה ןעוו ,דרָאמ םעד ראפ העש לעיפ

 / .ןַאור ןיא טכַאנ יד טכארבראפ רע טָאה יוװ ןוא ןעטנַארַאב

 ןעבָאה ןוא טרעהענוצ עדייב ךיז ןעבָאה ָאבור ןוא שיבַאק

 רעד ןיא ןוא .רעטרעוו ענייז טניטעטשעב יװ ,ננוטלאה רעייז טימ

 ַא ןערָאװעג ןערָאבעג רענעמ יירד יד ןעשיווצ זיא טונימ רעבלעז

 יװ ל?יטש ןערָאװענ זיא לַאַאזסטכירענ ןיא .רעיורט רעסיורג

 רענייק ,ןעמונענ ךיז טָאה להיפענ ַאזַא סיּפע ןוא .רבק ַא ןיא
 יװ ענערָאװשענ ףלעווצ יד ייב טָאה ןוא ,ןענַאװ ןופ טינ טסייוו

 -ענייבראפ ָאד טָאה תמא רעד -- :זלַאה ןיא ךיז טלעטשעג

 ..תמא רעליטש רעד ,טבעווש

 טָאה ,רעדנעציזרָאֿפ רעד ,רעטכיר-טּפיױה רעד זַא ןוא

 ,ןעטנאקעבנוא םעד הכמ גנוניימ ןייז טנערפענ ךילדנע ן'קַאשז
 רעד ןעכלעוו ןופ ,רעטסניפ רעד ןיא ןעדנואוושרעפ זיא סָאװ

 -עב זיולב ךיז קַאשז טָאה ,ןעדער ןייא ןיא טלַאה רעקַאה-ןייטש
 -פושעב םעד ליוו רע יוװ ךיילנ ,ּפָאק ן'טימ ןוהט וצ ךַאמ ַא טנינג

 .ןעדַאש טינ הלילח ןעטניד

 -פיוא ןיוש טָאה סָאװ ,טקַאפ ַא ךָאנ טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא

 ייב ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ןערערט .עדנעזעוונא עלַא טרעדורעג

 סהיא ןענייז ןוא ,ןענורענרעבירא ןענייז ,ןעניוא יד ןיא ן'קַאשז

 ןעקנאדעגנ ןיא רעדעיוו ךיז טָאה םהיא .ןעקַאב יד ףיוא ףױרַא
 ןופ קילבנָא רעד ,עטעדרַאמרע עכילקילננוא יד טלעטשעגרָאפ

 עיולב ערהיא טימ ,ןורכז ןיא ןעטינשעגנייא ךיז טָאה עכלעוו

 ןוא ,רָאָאה עצראווש ערהיא ,רועיש ַא ןהָא רָאנ סיורג ,ןעגיוא
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 * ךיז ןעבָאה עטגידלושעב ייווצ יד יוװ ,רעבעיפ ןיא ןוא ףָאלש ןיא

 סהיא טָאה'מ זַא ןוא ,טדערעגפיונוצ םעמיטש עטקיטשרעפ טימ
 ןערָאװעג רע זיא ,ן'ענירעוועס ןעגעוו רעהראפ ן'פיוא ןעמונעג
 טבעילעג זַא ,ןהעטשראפ וצ ןעבעגעג טָאה ןוא ןעדיישעב רהעז
 טָאה ,ס'ןרעדנא ןַא זיא יז זַא ,גידנעסיוו רעֶּבָא ,יקַאט יז רע טָאה
 .ןעניוצעג קירוצ ךיקרהע ץנאנ ךיז רע

 ,עיטנַאל ן'קַאשז ,ןערעדנא םעד טָאה'מ ןַא ,ךילדנע ןוא

 ,יירעקשוש א ןערָאװעג םלוע ןיא זיא ,טכירעג ן'ראפ ןעפורעגפיוא
 ּראנָאז ;ןעהעז וצ רעסעב םהיא טלעטשעגפיוא ְךיִז טָאה'מ
 עקרַאטש ַא טקרעמעג ךיז טָאה ענערָאװשעג ףלעווצ יד ןעשיווצ
 גיהור ץנאנ ךיז טָאה קַאשז .ןערעה וצ רעפעב .גנונגעדטשנָא
 . -בֶא יד ןופ סעשטנעראּפ יד ףיוא טנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא
 רע יוװ ְךייַלג --- ,תודע ענעפורעגרָאפ יד ןעהעטש סע וואו ,גנומאצ
 ןופ ?עטש ןעבילנהעוועג םעד ןיא וויטָאמָאקָאל ןייז ייב ָאד זיא
 .ןָאיסעּפָארּפ ןייז

 ךילטנעגייא טָאה סָאװ ,טכירעג ן'ראפ ןעטערטפיוא סָאד
 ןענופעג רָאנ םהיא טָאה ,ןעניהורנואעב קראטש טלָאזעג םהיא
 -בישעגנ עצנאג יד טביוה םהיא יו ךיילג ,גנומיטש עטסעב יד ןיא
 -יטייז א יוװ ,טגָאזעג תודע טָאה רע .,ןערַאַא וצ ןָא טינ רָאנ עט
 וליפא רע טָאה ,ןעכערבראפ םעד טייז .שנעמ רעגידלושנוא ,רעג

 :טבארטעג טינ וליפא ןופרעד טָאה רע ;ןוהטענ טינ רעטיצ ַא
 םירבא עלא ;;םיורא ןורכז ןופ ןעצנאנ ןיא רָאג םהיא זיא'ס
 ןעמָאקלָאפ זיא רע ןוא ,רָאָאה ַא ףיוא גיטכיר םהיא ייב ןעטייברא
 -עג ןייק טינ רע טָאה ,טכירעג ן'ראפ ,ָאד ראגָאז ןוא .טנוזעג
 .םע זיא רע טינ יו ךיילנ ,טינ חלוע ןייק ןופ טסייוו ,עסיב-סנעפיוו

 ןוא ן'ָאבור הוא ןוהטעג קוק א רע טָאה ,ןעטשרע םעלא וצ
 רע טָאה ,רעטשרע רעד .ןעניוא ערהָאלק ענייז טימ ,ן'שיבַאק

 -ענ ניינ ןעטכייל ַא םהיא וצ טָאה רע ; גידלוש זיא ,טסואוועג

 -רעביא טינּרָאנ ,גנוסירגעב עליטש ןימ ַא ,ּפָאק ן'טימ ןוהט

 רענ רעד יוװ ךילטנעפע טנייה .ָאד טניישרע רע זַא ,נידנעטכארט

 ,ןענידלושנוא םעד ,ן'שיבַאק וצ ןוא .יורפ ס'םענעי ןופ רעטבעיל
 ןייז םהיא טָאטשנַא טפראדעג ךילטנעגייא טכַאװ ןיילַא רע סָאװ
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 רעד .ןעטייהלעצנייא יד טציא טשרע טרהעלקעב ןוא סיוא
 גידנעזייוועב ,רעהרעפ ן'פיוא ןעמונעג םהיא טָאה רעטכיר-טּפיוה
 ָאבור טָאה ףיוראד ;גנולהעצרע ןייז ןופ ןיזנוא םעד םהיא
 ענג טינ רהעמ טָאה ןוא ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקראּפ זיולב
 םעד ןעלהעצרעד ןהעג רע לָאז פָאװ וצ --- : ןערעּפטנע טלָאװ

 ,עכילטכערעפ ַאזַא ןוא .שינָאל סיוא טמוק ןענעיל דעד זַא ,תמא
 .טדאשענ קראטש ן'ִאבור טָאה טכירעג םּוצ גנוטלַאה עניד'הּפצוח

 עטנידלושעב ייווצ יד יו ןעקדעמ ךיז טנָאקענ ךיוא טָאה'מ

 רעבָא .ןערעדנַא םעד טימ רענייא סָאװי-גינעוו ךיז ןעריסעדעטניא

 -ענבָא רעהירפ ּךיז ןעבָאה ייז זַא ,זייוועב ַא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד

 -נוא ןַא טימ טרהיפענכרּוד ,ןַאלּפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא --- ,טדער

 ייז ןַא ,ױזַא ְךיִז יז ןעכַאמ סָאד .טפארק-סנעליוו עכילנהעוועג

 -נַא םעד רענייא ראנָאז ךיז ןענידלושעב ייז ; םינ ךיז ןענעק

 -רעפ רעד זַא .טכירעג סָאד ןערַאנוצבָא יבַא ץלַא ןוא --- ,ןערעד

 ?ייטרוא רעד זיא ,טנידנעענ ךיז טָאה עטנָאלקעגנָא יד ןופ רעה
 טָאה רעטכיר-טּפױה רעד ;גיטרעפ ןעװעג ןיוש ךילטנעגייא

 .גיטכיר ןענייז שיבַאק ןוא ָאבוד זַא ,םרהיפענ ןייפ ױזַא סעלא סָאד
 -ענרעביא ןיילַא יו ךיז ןעבָאה ןוא ,ּפָאק- ן'רעביא ןעלאפעגניירא

 :ָאט ןעבלעז םעד .טייקניטכערעג רעד ןּופ טנעה יד ןיא ןעבעג

 .עניטכיוו ןייק טינ ,תודע עגינייא טרעהעגפיוא ְּךָאנ ןעמ טָאה

 -ןוא ,ךילנערטרענוא ןערָאװעג .ץיה יד זיא רענייז ַא ףניפ םורַא

 .ט'שלח/עג ןעבָאה םוקילבוּפ ןופ סעמאד ייווצ

 -נָא תודע ענינייא ןעבָאה גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא 'רעבָא

 תמאב ךיז טָאה ןָאהעננָאב םַאדַאפ .םשוד ןעסיורג ַא טכאמענ

 טימ טָאה'מ .טקַאט ןוא גנוטלַאה רהיא טימ טנעכייצענסיוא

 ,עינאּפמָאק רעד ןופ עטלעטשעגנָא יד טרעהענפיוא סערעטניא

 ,שַאֹּק עיפ'מ לעיצעּפס ןוא עידַאבַאד ,רעיססעב ,ּפרָאדנַאװ עיפ'מ

 טָאה רע יוז ,ט?העצרעד ןעטייהלעצנייא עלַא טימ- טָאה רעכלעוו
 -ענ טּפָא רהעז ראנָאז םהיא טימ טָאה ןוא ,ן'ִאבור טנעקענ טוג

 ."סרעממָאק-יד , עפאק ןיא ןעטרָאק ןיא עיטרַאּפ ַא טלעיּפש

 ערנעגאלש ענייז ט'רזח'ענרעביא לָאמא ךָאנ טָאה ןרעוואד ירנַאה

 טרעהענ ןיילַא טָאה רע זַא ,רעכיז טעמכ זיא רע זַא ,ןעננונאזסיוא

 עי עי ר יי , ישי...

 יט א א ר 6 וו א

 יי, "יי שי יי, לי



 08 ַאלָאז לימע

 טינ רעסעב זיא סָאװ ,טייל-הרבח יד ןופ רענייא ,רוציקב --- ,היח

 .לעקניוו ַא ןיא דלאוו ןיא ץיגרע ןענענענעב וצ
 ןעטכעלש םעד טרעסערגרעפ ךָאנ טָאה רעהרעפ רעד ןוא

 -ענ לַאַאז ןיא ךיז טָאה ןעטרָאװטנַא עגינייא ייב ןוא ,קורדנייא

 עלא ס'רעטכיר-טּפיוה םעד ףיוא .יירעקשוש עקרַאטש ַא טרעה

 רע ;טינרָאנ סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג שיבַאק טָאה ,ןעגארפ

 רע ;ל?רענייז סָאד םהיא וצ טמוק סע ןענאוו ןופ טינ טסייוו

 ן'תמא םעד ןעפיולטנע טזָאלעג טָאה רע סָאװ ראפ ,טינ טסייוו

 ,עגינייז סָאד ייב ןעטלַאהעג ךיִז רע טָאה רעטייוו ןוא ; רעדרעמ

 -ענ טָאה רע ןעכלעוו ,ןעטנאקעבנוא ןעלופסינמייהעג םעד ייב

 -עג םהיא טָאה'מ זַא ןוא ,רעטסניפ רעד ןיא ןעפיולטנַא טרעה

 ןייז וצ עבעיל עלַאיטסעב ןייז ןעגעוו ןענערפרעדנאנאפ ןעמונ

 רעד טימ ןעהערד ןעמונעג סיּפע רע טָאה ,ןברק ןעכילקילגנוא

 יד זַא ,סעכ ןיא דליוו ױזַא ןערָאװעג לָאמַא טימ זיא ןוא גנוצ

 ,ןיינ --- ,דנעה יד ראפ ןעּפַאכ טזומעג םהיא ןעבָאה ןעראדנַאשז

 זיא סָאד ; טרהענעב טינ יז ,טבעילעג טינ יז טָאה רע !ןייג

 טימ טגידיילעב רונ יז ךָאד טלָאװ רע ;סנעגיל זיולב סעלא
 זיא סָאװ ,רעדליוו ַא זיולב רע ןוא עמַאד ַא --- יז ,הּפצוח ַאזַא

 טָאה רע זַא ,ךָאנרעד ןוא ! סינגנעפעג ןיא ןעסעזעג וצרעד ּךָאנ

 טימ ןעמונעגנָא רעדעיװ ךיז רע טָאה ,טגיהורעב סָאװטע ןיוׁש ךיז

 עניצנייא טימ זיולב גידנערעפטנע ,ןעניוושעג טָאה ןוא סעכ

 -ראפ םהיא ןָאק'מ סָאװ גיטליגכיילג ןעצנאג ןיא רָאנ ,רעטרעוו

 .ןע'טּפשמ

 ןייז ייב ןעטלאהעג ךיוא ךיז טָאה רע .ָאבור ,,ןעכיילג סאד
 טָאה רע ;ןעפורעגנָא סָאד ְטָאה גנונידלושעב יד יװ ,ןַאלּפ
 טעדרָאמרע טָאה רע סָאװ ראפ ןוא ױזַא יו טלהעצרעדסיוא

 ןיא לײהטנַא עטסעדנימ יד טנעקיילעג טָאה ןוא ,ןע'נערָאמנַארג

 טלהעצרעד רע טָאה סעלא סָאד ןוא ; יורפ ןייז ןֹופ דרָאמ םעד

 ,גנאהנעמאזוצ ַא ןהֶא טעמכ ,ןעצאז עטקַאהעגבָא ענױזַא ןיא

 -ראפ ַאזַא טימ ןוא ,ןורכז םעד טונימ עלא גידנערילרעפ םיצולּפ
 טָאה'ס זַא ,ןעגיוא ערהָאלקנוא עניוזא טימ ןוא ?וק ןעטקיטש
 ָאד טשרע סָאד טכארט רע זַא ,טכודענ ראגָאז זייוונעטונימ ךיז
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 ןיוש זיא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה רעהרעּפ רעד רעדייא ךָאנ

 םיוא טלעטשעג ךיז ןעבָאה ןעיורפ .ןערעוו וצ טקיטשרעד ןעוועג

 -ביר םעד ףיוא עזייוועב עכילכַאז יד ןעהעז וצ רעגניפ ץיּפש יד

 עטקעלפרעפ טולב טימ סָאד ,לערענייז ס'ןערָאמנַארג --- ,שיט רעט

 . טָאה סָאװ ,רעסעמ סָאד ןוא רעטעדרָאמרע רעד ןופ דמעה-טכַאנ

 ןַא ,ן'שיבַאק ןופ רענידייהטראפ רעד .ןעדרָאמ ייווצ ןיא טצונעג

 ךיז ףיוא ךיוא טָאה ,זיראּפ ןופ ןעמוקענ זיא סָאװ טַאקָאװדַא

 -ייז ענערָאװשענ יד ןופ קנַאב רעד ףיוא .ןעקילב עלא ןעניוצעג

 ערעייז ןיא טעליּפשראפ ,רענריב רענַאור ףלעווצ ןעסעזענ ןענ

 ןענייז רעטכיר יד ןעוו ןוא .עטסנרע ןוא עקיד ,קער עצראווש

 -עטש םעד ןעשיווצ שינעּפוטש ַאזַא ןערָאװעג זיא ,ןעמוקענניירא

 טזומעג טרָאּפָאז טָאה רעטכיר-טּפיױה רעד זַא ,םוקילבוּפ ןעדנעה

 .לָאאז ןופ ןערהיפסיורא ןעמעלא ןעסייה טעוװ רע זא ,ןעיירשנָא

 ףלעווצ יד ; רעהרעפ רעד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה ךילדנע
 ןעמונענ טָאה'מ ןוא ,העובש יד ןעבענענ ןעמ טָאה ענערָאװשעג
 .םוקילבוּפ ןיא ןערָאװעג רעדעיוו זיא ָאד ; תודע יד ןערעהסיֹוא

 -עננָאב םַאדַאמ ןופ ןעמענ יד ייב ; טייקנירעיגיינ סיוא ךָאק א

 ; ּפעק יד ןעביוהענפיוא עלא ןעבָאה ,יענַאשַאל-עד עיס'מ ןוא ןָאה

 -ערעטניארעפ ןעמַאד יד ךיז ןעבָאה ,ןעמעלַא טימ יו רהעמ רעבָא

 וצרעד ,ןעניוא יד טימ םהיא גידנעקוקכָאנ ,ן'קַאשז טימ טריס

 = ,עטנידלושעב ייווצ יד טרהיפעגניירא טָאה ןעמ טייז ,ךָאנ

 -ענ ייז ןעמ טָאה --- ,ןערַאדנַאשז ייווצ ןעשיווצ םענייא ןעדעי

 -ענרעביא ייז ןענעוו ךיז טָאה'מ ןוא ,ןעקוקנָא ןייא ןיא ןעטלַאה

 -ענ ןוא ךילקערש יזַא סיוא ןעהעז ייז .ןעננּוניימ טימ ןעפרָאװ

 פעקער ןעצרוק ןייז ןיא ,ָאבור .ןעטידנַאב ייווצ עניטכיר ,ןיימ

 -ןלאה םענעוהטעגנָא גיסעלכַאנ ַא טימ ןוא ,ריִלָאק ןעלעקנוט ןופ

 ןעשירַאנ ,ןעטרעטלעעג ןייז טימ טשאררעביא ןעמעֶלַא טָאה ,ךוט

 ,ן'שיבאק טננאלעבנא סָאװ ןוא ,םינּפ םענעסָאגראפ טעפ טימ ןוא

 -נָא :טלָאמעג םהיא טָאה'מ יו ,ןעהעזענסיוא ךילקריוו רע טָאה

 ַא ןופ ּפיט רעניטכיר רעד ,עזולב עיולב עננַאל ַא ןיא ןוהטענ

 עדליוו ַא ייב יוװ רענהייצ טימ ,ןעטסיופ עסיורג טימ ,רעדרעמ

 4 לע
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 -ביר-טֿפיוח רעד ?ייוו ,טכילפּפ ןייז ןוהט טעוו טכירעג סָאד זַא

 -עד עיס'מ ,רניירפ רעטלא רהיא ןייז טעוװ ץיזרָאפ םייב רעט

 טינ ןיוש רהעמ ךיז םזיטַאמווער ןייז רעביא ןָאק סָאװ ,?ײזַאב

 רעטכיר רעטייווצ רעד ; ןעגנורענירע עטוג יד זיולב יו ןעביולרע

 רעפלעהטימ ןעגנוי ַא ןופ רעטאפ רעד ,טעמָאש עיס'מ ייז ףראד

 רעד ןוא ,ןייז וצ גיפליהעב טכוז יז ןעכלעוו ,רָארוקָארּפ ןופ

 יז טָאה ןעּפיל ערהיא ףיוא רעבָא ; גיהור ץנאג ןייז יז ןָאק ראפ

 עיס'מ טנָאמרעד טָאה רע תעשב ,לעכיימש רענירעיורט ַא ןעזיוועב

 םייצ לעקיטש ַא טייז סָאװ ,ראפרעד זיא סָאד ןוא ; טעמָאש

 ןיהואוו ,קובעל םַאדַאמ ייב טסַאנ רעטּפָא ןא ןהּוז רעגנוי רעד זיא

 -ַאש וצ טינ םהיא םוא ןעקיש טזומעג ןיילא ראנָאז םהיא טָאה יז

 .טפנוקוצ ןייז ןעד

 ןעמוקעג ךילדנע זיא סעצָארּפ רעטמהירעב רעד זַא ןוא

 יד ןוא המחלמ עטנעהָאנ ַא ןופ גנַאלק רעד טָאה ,טכירענ ןיא

 -ענ רהעז ,ךיירקנארפ ץנאג טּפַאכראפ טָאה סָאװ ,גנוגערפיוא

 זיא ןַאור ןיא רעבָא .ןעדער ךס ַא ןופרעד לָאז ןעמ זַא טרעטש

 ייב :רעבעיפ ןייא ןיא ןעווענ געט יירד יוװ רעגינעוו טינ ןעמ

 -רעד טּפוטשעג ךיז ןעמ טָאה ?ַאַאז-סטכירעג ן'ראפ ןןערהיט יד

 ןעבָאה ןהעגוצניירא ןעטעליב יד רעביא ;ןערעװ וצ טשטעווק
 רעד טייז .טע'נרה'ענ טינ רעיש ןעמאד עטסמענרָאפ יד ךיז

 -ענ ַא ןערָאװעג זיא ןענָאצרעה רעדנַאמרָאנ יד ןופ ץַאלַאּפ רעטלַא

 -ראסיורג ַאזַא ןעוועג טינ לָאמ ןיוק ךָאנ ָאד זיא ,רעמַאק-סטכיר

 .םלוע רעניט

 טָאה ןוז יד ;סייה ןעוועג זיא'ס ; ינוי ףוס ןעוועג זיא'ס -
 ץַאלַאּפ םעד ןופ רעטסנעפ ןהעצ יד ןופ ןעביוש יד ןיא טנערבענ

 -עבמעד יד ףיוא יירעצינש יד ןייש רהיא טימ ןעסָאנעב טָאה ןוא

 ןעסייוו ףיוא סוזעי ןעטניציירקעגנ םעד ןופ דליב סָאד ,ץלָאה

 ןופ דלעפ םעד ףיוא טלוב יוזא סױרַא ךיז טסייוו סָאװ ,ןייטש

 -עטפ עטמהירעב יד ןוא ,ןענהיב טימ טצירּפשעב ,ףָאטש ןעטיור
 -ענ ןוא טצינשענ ,ןעטפלעווצ םעד יאו? ןופ ןעטייצ יד ןןופ עיל

 ןופ בראפ רעֶד ןופ גנוריטַאש רעטאקולעד רהעז ַא ןיא . ,טליג

 ,דלָאנ טלַא
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 ; ס'ָאנוה יד וצ ךילדניירפ רהעז ןעטלאהעג לָאמַא ךיז טָאה יז

 רעבָא ; ן'ָאבור ןּופ ןעטלַאה קיקוצ טזומעג ךיז יז טָאה טציא רעבָא
 א סיוא ,ן'ענירעוועס ראפ ןעטלאהעג ,רעהירפ יוװ ,ךָאנ טָאה יז

 עטבעי?רעפ יד טכייל טעהייצרעפ סָאװ ,?היפענטימ ןעבכיקטרעצ

 ןופ טרהירענ תמאב זיא ןָאהענָאב םאדאמ ; עקנינהעש יד ןיא

 .טולַּב טימ טבראפראפ זיא סָאװ ,עידעגארט רעשיטנַאמָאר רעד

 יו .דלענ ןענעג גנוטכארעפ טימ ןוא ןעּפָא טדערעג טָאה יז ןוא
 -יוהוצפיוא לָאמַא רעדיוו עצינעמילּפ רהיא טינ סע ךיז טמהעש

 זומ ,נידלוש זיא ענירעוועפ ביוא 4 האוצ רעד ןופ עגארפ יד ןעב

 טרעוו ןאד ןוא ,ןעצנאנ ןיא ןעמהעננָא רעטרעוו ס'ָאבור ךָאד ןעמ

 ןעוו ןוא .טצומשעב לָאמַא רעדעיװ ןעמָאנ ס'רעטכיר-טּפיוה םעד

 ְךֶאֹנ קילב ןעטייוו ןייז ךרוד טלָאװ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד

 טפראדעג תמא ַאזַא ןעמ טלָאװ ,תמא םעד ןענופענסיוא טינ

 ןוא .עילימאפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעװעטַאר וצ ןעטכארטסיוא

 ןעכָארּפשעגסיױא ךיז ךילרעטינ סָאװטע טָאה ןָאהעננָאב םַאדַאמ

 טָאה עטכישענ יד ואוו ,ןאור ןיא טפאשלעזעג עצנאג יד ןעגעג

 טשרעה יז עכלעוו ייב ,טפאשלעזעג ַא --- ,םשור ַאזַא טכאמעגנָא

 -רעפ ןוא רעטלע רעד ףיוא ןעמוקענ זיא יז ןעוו ,רהעמ-טינ ןיוש

 -ענ ,רעדנָאלב ַא ןופ טייקנהעש עגיטראסיורג רהיא ראגָאז טריל

 םַאדַאמ ייב ןעמ טָאה ראנָאז ןעטכענ טשרע .ןיטענ רעטרעטלע

 סָאװ ןיטענורב ענייפ יד ,הטאר-סטַאַאטש םעד ןופ יורפ יד ,קובעל

 רהיא ייב טָא ,אי --- ,ןָארהט ן'פיוא ץאלפ רהיא ןעמונראפ טָאה

 -טכייל סיּפע ןערעדנַא םעד רענייא טעקשושענניירא ךיז ןעמ טָאה

 -וָ? ןוא רעטכיר-טּפיוה םעד ןופ ךעל'השעמ ןוא ןעטָאדקענא עגיניז

 -סיוא ןענָאק רענניצ עטכעלש סָאו ץלַא טדערעג ןוא ,טעזיא

 .ןעטכַארט

 -ענרעביא יעזינעד עיס'מ רהיא טָאה רעטרעוװ יד ייב ןוא

 טעװ קובעל עיס'מ זא ,ןעלייטוצטימ רהיא םוא ,דער יד ןענָאלש
 -ענ ןופ ןימרעט ןעדנעמוק םעד ןיא רעטכיר יד ןופ רענייא ;ייז

 ,ןוא ,ןערָאװעג ןעניװשנַא דלַאב ןענייז סיענעשַאל יד ןוא ,טכיר
 רעבָא .ןעבעגעגרעטנוא טשדמולּכ ךיז ייז ןעבָאה ,עטניהורנואעב

 ,טייהרעכיז רהיא ןיא ,טניהורעב ייז טָאה ןָאהעגנָאב םַאדַאמ



 סם יי ַאלַָאז לימע

 טָאה'מ סָאװ ,סעטכישעג עגיצומש עֶלַא יד ןופ ןעשַאוװעג-ןייר
 .טבַארטעגסיױוא םהיא ףיוא

 טציירוצ סעצָארּפ רעיינ רעד טָאה ,ץלַא ןופ רהעמ רעבָא
 ?הָאוובָא ןוא ,ןע'נערָאמנארג ןופ עילימאפ רעד ןיא ןעלהיפעג יד

 -רעטנוא עטונג ץנַאג ַא טָאהעג יעזינעד עיס'מ טָאה ,דצ םעד ןופ

 ןעננערטשנָא גונעג ךיז טּפרַאדעג ךיוא רעבָא רע טָאה ,גנוציטש
 וה .גנוכוזרעטנוא ןייז ןופ גנַאהנעמַאזצ םעד ןעטלַאהוצנייא
 ךָאד ןעבָאה ייז ?ייוו ,דיירפ ןופ טצנַאטעג ןעבָאה סיענעשַאל

 עכלעוו ,ס'ָאבור יד ןענייז גידלוש זא ,ןעירשעג טייצ עצנאג יד
 ןיא ןוא ַארפָאמ-עד-אורק חכמ האוצ יד טציירעגפיוא טָאה'ס
 ייז ןעבָאה ךָאנ וצרעד .טכוזדלעג יד טנערבענ טָאה סע עכלעוו

 -נעגעלעג ַא ןעהעזרעד לָאמַא רעדיוו גנוכוזרעטנוא רעיינ רעד ןיא
 וצ לוסּפ יז לעטימ רעדנא ןייק ; האּוצ יד ןעפיירגנָא וצ טייה
 ענירעוועס זַא ,סָאד זיולב יו ,טַאהעג טינ ייז ןעבָאה ,ןעכַאמ
 -ַאה רַאפרעד ; טייקרַאבקנאדנוא רהיא ןיא גידלוש ןעוועג זיא

 -סיוא ס'ָאבור ןופ ?לייהט ַא ןעמונעגנָא יקַאט סיענעשַאל יד ןעב

 ןעפלָאהעג יקַאט טָאה יורפ יד סָאד ,ךילמהענ ןוא ; ןעגנונָאז
 ריפ עכאר סיוא טינ רעבָא --- ,דרָאמ םעד ןהענעּב וצ ןאמ רהיא
 וצ טושּפ ןרעדנָאז ,רהיא ןעגעג טייהניימעג עכַארטעגסיוא ןַא
 טָאה רעטכיר סגנוכוזרעטנוא רעד ןוא .ןעטְלַא םעד ןעביורעב
 ןעגענ לעיצעּפס ןוא ,ןערעּפמַאה ייז טימ ךיז טזומעג רַאנָאז
 ,ן'ענירעוועס ןעגעג רעטיב רהעז ןעוועג זיא עכלעוו ,ן'ַאהטרעב
 ןעפרָאוװעגפיורא טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ןידניירפ ענילָאמַא רהיא
 טָאה ,יעזינעד עיס'מ ,רע עכלעוו ןוא ;ןעגנוגידלושעב עכילסעה
 -רעעג רהעז םהיא טָאה סע ןוא :ןעגידייהטרַאפ טזומעג ץלא רעּבָא
 -סיימ ןייז וצ וצ ךיז טרהיר ןעמ סָאװ ,טנערָאצרעד רהעז ןוא טרעג

 -ענ ןעמאזוצ ןהעש יוזא ,טיובעגפיוא .שינָאל יוזא ,קרעוורעט
 -יירסיורא ןייטש ןייא רונ ןופרעד רָאנ לָאז ןעמ ןעוו זא ,טלעטש

 טימ טָאה ןיילא רע יוװ --- ,ןעלַאפוצ ןעצנאג ןיא ךיז סע זומ ןעפ
 | ,טרעלקרע ץלָאטש

 ןעמוקעגרָאפ טעניבַאק ןיא םהיא ייב יקַאט זיא ראפרעד ןוא
 .ןָאהענָאב םאדאמ ןוא סיענעשאל יד ןעשיווצ ענעצס עגידעבעל ַא
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 רהעז ךיוא טָאה ןײילַא עינַאּפמָאק יד .עזייוועב עכילצינ עֶלַא

 רעלבַארעזימ רעד ןופ דנע ןַא ןערעװ ןיוש לָאז סע טלָאװעג

 -בישענ ַא --- ,עטלעטשעגנָא ערהיא ןופ םענייא טימ עטכישעג
 עֶלַא רעביא רעכעה ןוא רעכעה טגייטשענ ץלַא טָאה סָאװ ,עט
 טָאה ןוא םזינַאכעמ ןעסיורג םעד ןופ רעדער עטרעטנָאלּפרַאפ

 רעד ןופ הטַאר-סגנוטלַאוװרעּפ םעד טרהירעגנָא טינ רעיש שזַא

 -רעטנורַא ןעטסלענש םַא סָאװ ףרַאד'מ .ןיילַא ןָאיצַארטסינימדַא

 םעד ןיא ןעמ טהעז רעדעיוו ןוא .שיילפ-דנואוו סָאד ןעדיינש
 םענייא ןהעגכרוד רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד ןופ טעניבַאק

 ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא עטלעטשעגנָא יד ןרעדנַא םעד ּךָאנ
 ןוא ; ערעדנַא ןוא ,ןעלומ עיס'מ ,עידַאבַאד עיס'מ ,;-- ,רוװַאה
 ףיז טָאה רע יװ ,ץָאבור ןענעג טגָאזעג תודע עלַא ןעבָאה ייז
 -צנַאטס רעד טמוק ךָאנרעד ןוא ; טרהיפעגפיוא טכעלש רהעז

 -ייא ךיוא ןוא ,רעיססעב עיס'מ ,ןעטנַארַאב ןופ רעטסיימ-סנָאי

 -ביוו-נעדיישטנע ןעבָאה עכלעוו ,ןַאור ןיא עטלעטשעגנָא ענינ

 דילדנע ןוא ; דרָאמ ןעטשרע םעד ןעגעוו טגָאזעג תודע עגיט

 ןירַאּפ ןופ רעטסיימ-ןָאיצנאטס רעד ,ּפראדנאוו עיס'מ טמוק

 -קודנַאק-רעביוא רעד ןוא רַאזימ טסילַאנגיס-נעװ רעד ךיוא ןוא

 -עב ץנאגנ ןעבָאה ייווצ עטצעל יד -- ,ןרעוװָאד ירנַאה רָאט

 רעטנידלושעב רעד יוװ ,םעד ןענעוו טקירדעגסיוא ךיז טמיטש

 -רעד רַאגָאז טָאה ירנַאה ןוא ,יורפ ןייז טביולרע לעיפ יוזא טָאה

 -עפ אוו ,ארפָאמ-עדיַאורק ןיא ,טכַאנ ייב לָאמ ןייא זַא ,טלהעצ

 רע טָאה ,טייהקנַארק ןייז ןיא טנעידעב םהיא טָאה ענירעוו

 -ַאק ןוא ָאבור יוװ טרעהעג --- ,םהיא ךיז טכַאד ױזַא --- ,ןיילַא

 םָאװ -- ,טדערענפיונוצ רעטסנעפ ןייז רעטנוא ךיז ןעבָאה שיב

 טע'נרה'וצ ןעצנַאג ןיא טָאה ןוא טרהעלקרע לעיפ .טָאה סָאד

 ןייק ךיז ןעבָאה ייז זַא ,עטנידלושעב ייווצ יד ןופ לעטשנָא םעד

 זיא ןעבָאה ןהאב םייב עטלעטשעגנָא עלַא ןוא .טנַאקעג טינ לָאמ

 'טַאהעג דיילטימ ןעבָאה עלַא ןוא ,ענידלוש יד טמַאדרעפ לוק ןייא

 ,יורפ עגנוי עכעלקילגנוא יד --- ,רעפּפָא עכילקילגנוא יד ףיוא

 ,ןרעלהעפ ערהיא ןעבענראפ טנעמענ טָאה'מ עכלעוו ,ךאבעמ

 ןעצנַאג ןיא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןקז רעטּפַאהנערהע רעד ןוא
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 -וזרעטנוא יד לָאז ,נעוו רעייא ךייא טהעג ...ןעקעוצ-סטַאַאטש
 ןעמוקסיורַא ןופרעד געמ ,טרעטשעגנוא ןערעוו טצעזענטרָאּפ גנּוכ
 :ךיז ליוו סע סָאװ

 רעד ןופ טכילפּפ עניטכיר יד ךילטנעגייא זיא סָאד --
 ,ןוא ףוס םוצ טגָאזעג יעזינעד עיס'מ טָאה -- ,רוטַארטסיגַאמ

 .רעכילקילג ַא ,קעװַא זיא ןוא טניינראפ ךיז טָאה

 ;ןייֵלַא רענייא ןעבילבעג זיא טָאמַאל-ימַאק .עיס'מ ןוא
 ןופ טָאה ןוא ,טכיל ַא ןעדנוצעגנָא רע טָאה ןעטשרע םעלַא םוצ
 -ונעגסיױרַא ,ןעטלַאהעב טַאהעג סע טָאה רע ואוו ,דָאלּפיש םעד

 רהעז טנערבעג טָאה טכיל סָאד .עלעטעצ ס'ענירעוועפ ןעמ
 טָאה ןוא עלעטעצ סָאד טײרּפשעגרעדנַאנופ טָאה רע } ?לעה
 -לּפ ךיז טָאה רע ןוא ,תורוש ייווצ יד ןענעיילרעביא טלָאװעג

 עיולב ערהיא טימ ןירעכערברעפ רענייפ רעד ןָא טנָאמרעד םיצ
 -מיס ַאזַא ןעפורעגסורַא לָאמַא םהיא ייב טָאה יז יװ ,ןעניוא
 !טיױוט ןעשינַארט ַאזַא טימ ןוא ,טיוט יז זיא טציא .עיטַאּפ
 ,ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה יז סָאװ טערקעס םעד סייוו רעוו
 .סיוועג ,ןָאיזוליא ןַא זיולב ,ךַא ...טייקגיטכערענ ...תמא

 -נינהעש רעטנַאקעבנוא רעד ןופ ןעבילבעג םהיא זיא סָאװ
 ןיא טָאה יז סָאװ ,רהעגעב רעלַאטנעמַאמ .ַא זיולב --- 4 יורפ עּק
 .טגידירפעב טינ רַאגָאז טָאה רע ןעכלעוו ןוא ,ןעדנוצעננָא םהיא

 ןֶָא טביוה סע ןוא ,טכיל םעד וצ עקעטעצ סָאד וצ טרהיר רע ןוא
 ןוא ,טייקגירעיורט עסיורג ַא ןָא טמהעג םהיא ןּוא ; ןענערב ּוצ
 ףרַאד סָאװ וצ --- : קילגנוא ןַא ןָא סעּפע םהיא טגָאז ץרַאה סָאד

 ךיז ןעמהענ סעלַא סָאד סָאװ וצ ,עזייוועב יד ןענערבראפ רע
 -עַּפמיא יד זַא ,טרעשַאב ױזַא ןיוש זיא'ס זַא ,ןעסיוועג ןייז ףיוא
 עצרַאװש עלעסיב סָאד יו טקנוּפ ןרעוו טמַארעגּבָא לָאז עיר
 : ? רעגניפ יד ףיוא ףױרַא םהיא זיא סָאװ ,שַא

 יעזינעד עיס'מ ןעוו ,רעביארָאפ טינ ךָאנ זיא ךָאו ןייק
 -מָאק ןהאב-ברעמ רעד ןיא .גנוכוזרעטנוא יד טגידנעענ טָאה
 -ליהעב םהיא שנואוו םענעמָאקלָאפ א ןענופעג רע טָאה עינַאּפ
 ,ןעריּפַאּפ עגיטיונ עלַא טלעטשענוצ םהיא טָאה'מ ; ןייז וצ גיפ
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 ּראפ סיוא סָאד טכַאמ סָאװ ,דלוש ןייז ןיא ןעוועג הדומ ןיילַא

 םהיא טעוו'מ יבַא ,ןעוועג זיא השעמ יד יוװ ,טייקניטכערעג יד

 .ּרעּבֶא ;טשימראפ ךיוא ָאד זיֹא שיבַאק ,תמא ! ןעלייהטרואראפ
 הרָאמ ןעטשרע םעד ןיא ?ייהטנא ןייק טָאה רע זא ,ןעבענעגוצ
 ןיא רעדרעמ רעד ןייז וצ ךילקריוו ךָאד רע טנייש ,ןעמונעג טינ
 -- ,טייקגיטכערעג ! טָאג ןיימ ,ךילדנע ,ןוא .לַאפ ןעטייווצ םעד
 זיא ,טּכערעג ןייז ןעלעוו וצ .רהעמ טינ ןוא ,זיולב ןָאיזוליא ןַא

 טהערדראפ ױזַא זיא תמא רעד ןעוו ,ץורית ַא יוו רהעמ טינ ךָאד .
 ףרַאד'מ :נניטכיזרָאפ ןייז וצ רעכיילג רעמיא ! רעטנָאלּפ ַא ןיא

 טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג יד ?לעסקַא ן'טימ ןערַאּפשרעטנוא רעסעב
 .ןעֶלַאפ םייב טלַאה ןוא טבעלעגבָא ןיוש

 -- ,טגערפענרעביא יעזינעד עיס'מ טָאה ? רהַאװ טינ ---
 ? ןענופענ טינ עלעטעצ סָאד טָאה רהיא

 -יוהענפיוא לָאמ א רעדיוו טָאה טָאמַאל-לימַאק עיס'מ ןוא
 ענַאליךָאז עצנַאג יד ,ניהור ץנַאנ ,ןוא ; םהיא וצ ןעניוא יד ןעב
 -םנעסיוועג יד ןעמונעג ךיז ףיוא רע טָאה ,טנעה יד ןיא םהיא ייב
 ; טרעּפטנעעג טָאה ןוא ,רָאטַארעּפמיא םעד ןעגַאלּפ סָאװ ,עסיב

 .ןענופעג טינ רָאג טולָאסבַא בָאה ךיא ---

 -דניירפ רהעז ןעמונענ ךיז רע טָאה טרָא ן'פיוא ךיילנ ןוא
 טימ רעטכירדסננוכוזרעטנוא םעד ןעגניזעב גידנעלכיימש ןוא ךיל
 יד ייב עלעשטיינק רעטכייל ַא טָאה םיוק-םיוק .גנַאזעג-ביול ַא
 ּלָאמ ןייק .עינָאריא עכילדנעטשרעדיוונוא ןייז טעטיידעגנָא ןעּפיל
 ַאזַא טימ ןערָאװענ טרהיפענ טינ גנוכוזרעטנוא ןייק ךָאנ זיא

 ןופ ןיוש זיא ,ןערעפס עכיוה יד ןיא ,טרָאד ןוא ;קילֿב ןעפעיט

 געט-רעמוז עיירפ יד ָּךֶאנ ךיילנ זַא ,ןערָאװעג טמיטשעב גנַאל
 ,רעמַאקדרעטכיר םעד ןופ דעילגטימ סלַא זירַאּפ ןיא ןָא רע טמוק
 זיב טיילנעב רַאגָאז םהיא טָאה רַאטערקעפ לַארענעג רעד ןוא
 .רהיט רעד

 זיא'ס --- ,ןענַאטשרעּפ ניטכיר סע טָאה ןיילַא רהיא רונ ---
 סָאד ןיוש טמענ תמא רעד זַא ןוא ...ןרעדנואוועב וצ ךילקריוו
 -יא טינ -- ,ןעלעטשבא טינ םהיא ךַאז םוש ןייק רָאט ,טרָאװ
 ןיק טינ רַאנָאז ןוא ,סערעטניא רעכילנעזרעּפ ַא סנעצעמ

 יי יי יי יי יי כי יי יי רע יי
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 ? טגייצרעביא ןעמָאקלָאפ טייז רהיא ןוא" ,ןערָאװעג

 ...ןעלפייווצ וצ ךילגעמנוא רָאנ זיא'ס --- ,ןעמָאקלָאפ ---
 רָאנ ךיז ןָאק ךיא ; ןרעדנַא םוצ טונ יוזַא ךיז טסַאּפ סנייא זַא
 גידנעקוק טינ ,ואוו ,םענױזַא לַאפ רעדנַא ןַא ןופ ןענָאמרעד טינ
 -טנע ןעכערברַאפ ַא ךיז לָאז ,סרעטנָאלּפ ערַאבנייש עֶלַא ףיוא
 סיוארָאפ טעלַא ןייז טכייפ ױזַא לָאז סע ןוא ,שינָאל ױזַא ןעלקיוו
 .ןהעז ּוצ

 -שרע םעד טמענ רע ;ךָאד טריטסעטָארּפ ָאבור רעבָא -- |
 --- יורפ ןייז ,השעמ ַא טלהעצרעד ,ןיילַא ךיז ףיוא דרָאמ ןעט
 םעד טהענעב ןוא ,ןעניז ןופ ,גיטכיזרעפייא --- רע ,טעדנעשעג
 -ויִצ סנָאיציזָאּפָא יד .החיצר עדנילב ןופ טנעמָאמ ַא ןיא דרָאמ
 .סעלַא סָאד ןעביירש ןעגנוט

 זיולב רעביא ןיײלַא סָאד ךָאד ןעבינ ןעגנוטייצ יד ,הֶא --
 "יולנ וצ טינ ןיילַא ןעגַאװ ייז סָאװ ,טדערעג-ןוא-טנָאזעג ַא יו
 -רעטנוא ןיילַא טָאה רעכלעוו ,ָאבור רעד --- ,ניטכיזרעפייא .ןעב

 : ןעטבעילעג רהיא טימ ןעהעז ךיז לָאז יז בייוו ןייז ןעפלָאהעג
 -- ,ןעכַאז עלַא יד ןעגנערברָאפ טכירעג ן'רַאּפ ?יוו רע !ךַא

 טינ ךָאד רע טעװ לַאדנַאקס ןעטשניוװעג םעד -- :רע לָאז
 ,עזייועב עיינ ןעננערב סעּפע לָאז רע ...! ןעביוהפיוא ןענָאק

 'טלהעצרעד רע ,תמא !טינ ענייק ְּךָאד טָאה רע רעבָא ...ונ
 ןעגנואווצעג יורּפ ןייז טָאה רע סָאװ ,עלעטעצ ַא ןענעוו סעּפע
 ןעניפעג ךיז ףרַאד סָאװ ןוא רעטכיר-טּפיוה םוצ ןעביירש ּוצ
 ,ךָאד רהיא טָאה ...ןעטעדרַאמרע םעד ןופ ןעריּפַאּפ יד ןעשיווצ

 --- ;ןעריּפַאּפ ענייז טקוקעגרעביא ,רַאטערקעס-לַארענעג עיפ'מ
 ? רהַאװ טינ ,ןעניפעג סָאד ךָאד טלָאװ רהיא

 ,תמא .טרעפטנעעג טינרָאג טָאה טָאמַאלײמַאק עיס'מ
 -ָארגעב ךילדנע לַאדנַאקס רעד טעוװ ,ךיז .טלַאה רע יװ טױ
 םעד ןוא ,ןעביולג טינ ן'ִאבור ךָאד טעוװ רענייק .ןערעוו ןעב
 עללא ןופ ןערעוו ןעשאווענ-ןייר טעװ ןעמָאנ ס'רעטכיר-טּפיוה
 -עג לעיפ טעװ גנורעיגער עלַאירעּפמיא יד ןוא ,ןע'דשח עסואימ
 ױזַא טעװו ןערוטַאערק ערהיא  ןופ רענייא סָאװ ,ןופרעד ןעניוו
 ךיז טָאה ָאבור ןמז ?כ ,םעד ץוח ַא ןוא .ןערעוו ןייר רעדעיוװ
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 ןַא רָאפ טמוק םהיא ייב יוװ ןיוש געט יַיװצ .טנעידעג טָאה רע

  ןוהט טציא לָאז רע סָאװ ,ןעסילשעב וצ ףּפמַאק רעכילרעניא
 ---ךיז ייַב ןעטלַאהעב טָאה רע סָאװ ,עלעטעצ ס'ענירעוועס טימ
 -ּפיוהעּב יד ןופ ?ת ַא ןעכַאמ ןעצנַאג ןיא ןָאק סָאװ ,עלעטעצ סָאד

 טימ ן'ִאבור ןעפלעהרעטנוא ןוא גנונידלושעב רעד ןופ ןעגנוט

 .זייוועב ןערַאבטיײרטשעבנוא ןַא

 ןָאק רע ;טינ ןופרעד טסייוו שנעמ רעגידעבעל ןייא ןייק
 רעזייק רעד םהיא טָאה ןעטכענ רעבָא .ןעטכינראפ עלעטעצ סָאד
 טייקניטכערעג יד זַא רע טעטרַאװרע לָאמ סָאד זַא ,טגָאזעג ןיילַא

 ןייק ףיוא נידנעקוק טינ ,סרהיא ןוהט טרעטשעגנוא ךיִז לָאז

 ןופרעד ןעפרַאד לָאז גנורעיגער יד ןעוו וליפא ,סולפנייא ןעגיטייז

 ,רעדָא טייקכילרהע ןופ גנורעדָאפ עכַאפנייא ןַא --- ,ןעדייל

 ייב ,טציא זַא ,ןעביולנרעבא רעד ןעוועג רָאנ סָאד זיא רשפא

 ךָאנ ןָאק ,דנַאל ןיא גנומיטש רענעביוהענ רעלופסנעדיירפ רעד
 ביוא קא .לזמ עצנַאג סָאד ןעטייבמוא טַאהט עכילרהענוא ןייא

 טינ רהעמ ןיילא ךיז ריפ ןיוש טָאה ראטערקעפ ?אהענעג רעד

 -עב טלעװ עצנַאנ יד טָאה ןוא עסיבסנעסיוועג ענייק טַאהעג

 רעבָא םהיא טָאה ,עקינַאכעמ רע'טושפ ןופ ןעניוא יד טימ טכארט

 ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא ,?העפעב רעכילרעזייק רעד טניהורנואעב

 םהיא ראה ןייז וצ עבעיל סיוא רע געמ יצ ,הלאש יד טגערפענ

 .ןענלָאפ ןעלעוו טינ

 .ןעמהירעב ךיז ןעמונעג ךיילג טָאה יעזינעד עיס'מ
 -רעד גיטכיר בָאה'כ --- :טגָאזעג ךייא ךיא בָאה סָאוװ ---

 וצ טָאה רעכלעוו ,רעדרעמ רעד טרָאפ זיא שיבַאק : טקעמש

 ןַא ,וצ רעבָא ךייא בינ ךיא ...רעטכיר-טּפיוה םעד טע'גרה'ענ

 ןוא ,תמא ?עקיטש ַא ןעוועג ךיוא זיא דשח ןרעדנַא םעד ןיא

 ךיוא סעּפע ָאד זיא ן'ִאבור טימ זא טלהיפעגנ ןיילא בָאה ךיא

 .ןעדייב טציא ייז רימ ןעבָאה ,ךילדנע ...טַאלג טינ

 קילב ןעפרַאש א םהיא ףיוא טָאה טָאמַאלײמַאק עיס'מ
 .ןעניוא עסַאלב ענייז טימ ןוהטעג

 י- ןיא טערלעמענ טרעוו סָאװ ,ץְלַא זַא ,סע טסייה ---

 ןעזיוורעד זיא ,טקישענוצ רימ .טָאה רהיא סָאװ ,ןעלָאקָאטָארּפ
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 -יירפ יד ןיא רַאנָאז זַא ,גנומיטש ענעביוהעג ַאזַא ןוא ,עהורנוא

 .ננוביירטרעביא עכילצרעמש ַא טלהיפעג ךיז טָאה ןיילַא ןעד

 -רעדנוזענבָא םעד ןיא יורפ רעד ןופ גנודרָאמרע רעד ךָאנ זַא ןוא

 טימ ןערָאוװעג רהָאוװעג ןעמ זיא ,ַארּפָאמ-עדד-ַאורק ןיא זיוה ןעט

 ןופ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד לַאפנייא ןעלַאינעג ַא ראפ סָאװ

 ןֹופ עידענַארט ענעסעגראפ יד ןעבָארגסױא טציא טהעג ןאור

 ,ןעכערברעפ םעיינ םעד טימ ןעדניב ןעמַאזוצ יז ןוא ןערָאמנַארג

 -?עבוי ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא ןעגנוטייצ עלעיציפָא עֶלַא ןעבָאה
 ןיא ץְלַא ךָאנ ךיז ןעזייוועב טייצ וצ טייצ ןופ ,תמא .יירשעג

 -נעגעל םעד חכמ ןעציוו ײלרעלַא ןעגנוטייצ עלענָאיציזָאּפָא יד

 יײצִילָאּפ יד סָאװ ןוא ןעניפעג טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,רעדרעמ ןערַאד

 ןעײרעּפמול יד ןעקעדראפ וצ ידכ טכַארטענסיױא ענטסימוא טָאה

 רַאפרעד .ןעטייקכילנעזרעּפ עכיוה עטריטעמָארּפמָאק עגינייא ןופ

 ןוא רעדרעמ רעד :רעפטנע רעדנעדיישטנע רֶעד טמוק רעבָא

 -טּפיױה םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,טריטסערַא ןענייז ףתוש ןייז

 -נוא סױרַא עטכישעג רעצנַאג רעד ןופ טעוװ ןערָאמנַארג רעטכיר

 .טקעלמעב

 יד ןוא ,עטַאבעד ַא טרעקַאלפוצ רעדיוו ךיז טָאה'ס ןוא

 . יא ,ןאור ןיא יא ,גָאט וצ גָאט ןופ ןעניטשעג זיא גנונערפיוא

 טנערבעג טָאה סָאװ ,ןַאמָאר ןעטפַאהלעקע םעד ץוחַא .זירַאּפ ןיא

 -טנע ךילדנע רעד יו ךיילנ טכָאקעג ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ,תוחמ יד

 ןעק לַאדנַאקס םעד ןיא תמא רערַאבטיײרטשעננוא ,רעטקעד

 עסערּפ יד טָאה ךָאוו עצנַאנ ַא .טַאַאטש םעד ןעכַאמ רעקרַאטש

 .ןעטייהלעצנייא יד טימ טניטפעשעב ךיז

 קעװַא ךיילג יעזינעד עיס'מ זיא ,זירַאּפ ןייק ןעפורענסיורַא

 םעד ןופ גנונהָאװ טַאװירּפ יד ףיוא ,עשָאר-יד סָאנ רעד ןיא

 םהיא טָאה רע .יטָאמַאלײמַאק עיס'מ ,ראטערקעס ארענעג

 ן'ףיוא טרעגאמעגסיוא ,טעניבַאק ןעננערטש ןייז ןיא ןעפָארטעג

 -עגסיוא טָאה רע .גיטעהט רעבָא ,טרעטַאמעגסיױא ןוא ,םינֿפ

 . ףיילנ ,ןעלפייווצ ןייז ןיא גירעיורט ןוא ןענָאלשעגרעדינ ןעהעז

 ןופ ןייש ןעצנַאנ םעד ןיא ,טלהיפעג סיוארָאפ טלָאװ רע יװ

 רעכלעוו ,גנורעיגער רעד ןופ עגאלרעדינ עגידלַאב יד ,ףמואירט
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 ייז לייוו ,ענערָאװשענ יד וצ השעמזעבָאב עזעיד ןעלָאהרעדיװ
 -יא טייב ,רימ טביולג ...סעציילּפ יד טימ ןוהט היצ ַא רונ ןעלעוו
 ןייָלַא תמא רעד רונ --- ,גנונידייהטרעפ ןופ ןַאלּפ רעייא רעב
 .ןעועטַאר ךייא ןָאק

 -סיױרַא טָאה אבור רהעמ סָאװ ,ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ןוא
 -יא ןעוועג רעטכיר רעד זיא רהעמ ץלַא ,תמא םעד ןעזעיוועג
 ןעוועג ךילטנענייא זיא סעֶלַא .ןעניל ַא זיא סָאד זַא ,טגייצרעכ
 יּפעוו ,סעצָארּפ ןעגירעהירפ םעד ייב טקנוּפ רעד ,םהיא ןענענ

 ,רעטרעוו עֶניטציא ענייז ןעציטשרעטנוא טפרַאדעג טלָאװ רעכ

 טציא רָאנ זיא ,ן'שיבַאק ןענענ טנָאזעג תורע ןַאד טָאה רע ?ייוו
 ביז ןעשיווצ טַאהעג ןעבָאה עדייב ייז זַא ,זייוועב ַא ןערָאװעג
 יד טרידוטשענּכרוד טָאה רעטכיר רעד .ךַאמבִא ןעכילצניק ַא

 וצ עבעיל סיוא םתס ,טייהנגנעֶלענְנַא רעזעיד ןופ עינָאלָאכיסּפ
 ףיז רע טָאה ,טגָאזענ רע טָאה ,טינ לָאמ ןייק ְךָאנ .טסנוק רעד

 ןעמ ןוא ; רוטַאנ רעבילשנעמ רעד ןיא ףעיט ױזַא טזָאלעגניירַא

 -רָאפסיױא ןַא זיולב ןעווענ טינ זיא סָאד זַא ,ןענָאז טנָאקעג טָאה

 -עב ךיז טָאה רע .ןיירַא המשנ רעד ןיא ךיילג קוק ַא רָאנ ,גנוש
 העגָאזרהַאװ ,רעטכיר טרָאפ םעד וצ טננַאלעב רע זַא ,טמהיר
 טימ ךווד ןוא ךרוד ןעשנעמ ַא ןעהעז סָאװ ,רענעק-ןעצרעה ןוא
 -ענ טינ ךיוא עזייוועב ןייק ןיוש ןעבָאה ךילדנע ןוא .קילב ןייא
 יר טעװ ןָא טציא ןופ .נונענ ןעבילקעגנָא ךיז טָאה'ס ,טלהעפ

 -רעכיז יד ,קירב רענרעזייא ןַא ףיוא ןהענ ןיוש גנוכבוזרעטנוא
 .ןוז רעד ןופ טכיל סָאד יװ ןעגיוא יד ןיא ןעטכיולענ טָאה טייה

 *ענ טקרַאטשרעּפ רהעמ ךָאנ זיא ץנַאלנ ס'יעזינעד עיס'מ
 עטלעּפָאד ַא טלעטשענוצ ּפַאלק ןייא טימ טָאה רע לייוו ,ןערָאװ
 רעד ןיא טשרָאפעגכרוד נידלודעג טָאה רע עכלעוו ,עטכישעג

 ּנלָאפרע ןעדנעשיור םעד טייז טציא ןוא .סינמייהחענ רעטספעיט
 -עיפ ַא ןיא ןירַא דנַאל עצנַאנ סָאד זיא ,טיצסיבעלּפ םעד ןופ
 ןעמוק סָאװ ,ןעננונערפיוא עלַאנָאיצַאנ יד ןיא יװ טקנוּפ ,רעב
 ןופ ףוס םייב .סעפָארטסַאטַאק עסיורנ ןָא ןעדלעמ ןוא רעהירפ

 ,קיטילָאּפ רעד ןיא ,טּפַאשלעזעג רעד ןיא טָאה ,עירעּפמיא רעד
 ענידנעטשעב ַא טשרעהענ ,עסערַּפ רעד ןיא ךילכעזטּפױה ןוא
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 -טלעהרעפ ערהיא ןופ גידנעסיוו טינ יורפ רעייא טארייהעג טָאה
 -ראפ עדארג 4? ךילגעמ סָאד זיא ...רעטכיר טּפיױה ן'טימ עסינ

 -עגנָא ןַא ףיוא ןָא סעלַא טגייצ עטכישעג רעזעיד ןיא ,טרהעק
 .רחסמ םענעמונעגנָא ןַא ןַאד ןוא ןעטכַארטעב טוג ַא ,םענעטָאב
 ַא יו ןעגיוצרע זיא עכלעוו ,לעדיימ עגנוי ַא ךייא טינ ןעמ

 -עייא ךיוא טרעוו רעצישעב רהיא ,ןדנ רהיא טיג ןעמ ,ןייליורפ
 בא רהיא ףיוא טגָאז רע זַא טסואוועב טוג זיא ךייא ןוא ,רער
 רהיא זַא ךיז רהיא טכַאמ ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,זיוה-רעמוז ַא
 ,ןיוש טהעג ! טינ רָאג יקַאט ,גיטכעדרעפ ןעוועג טינ רָאנ טייז
 הנותח רעייא זיא ,טינ ביוא ,טסואוועג סעלַא טָאה רהיא ! טהעג
 רעניילק ןייא טגייצ ,םעד ץוחַא ...ןערהעלקרע וצ רעווש ץנַאג ךיז
 -ייא טינ טייז רהיא .תמא םעד טינ טגָאז רהיא זַא ,ןָא טקַאפ
 -כיזרעפייא טייז רהיא זַא ןעגָאז טינ טנָאק רהיא ; גיטכיזרעפ

 .גיט
 ןיא דרָאמ םעד ןעגנַאנעב ןיב ךיא ,תמא םעד גָאז ךיא --

 .טכוזרעפייא ןופ לַאפנָא ןַא

 -טּפיױה םעד טע'גרה'עג טָאה רהיא זַא ,ױזַא ךלַאב יו --
 עכלעוו ,עסינטלעהרעפ עטמיטשעבנוא עטלַא יד ראּפ רעטכיר
 עשז טרעלקרע ,טכַארטענסיױא ןייֵלַא ןעטסיימ םַא טָאה רהיא

 ,ןעטבעילעג ס'יורפ רעייא ןעדלוד טנעקעג רהיא טָאה יוװ ,רימ
 ןענָאה עלעיפ ? גנוי ןעטנוזעג ַאזַא ,עיטנַאל קַאשז ןעזעיד ,אי

 טָאה ןייֵלַא רהיא ןוא ,גנודניברעפ רעזעיד ןופ טלהעצרעד רימ
 רהיא ...ןופרעד טסייוו רהיא זַא ,טנעקיילעגבָא טינ ךיוא סָאד
 סָאװ ; ןעמַאזוצ ןערהָאפ וצ רַאנָאז טייהיירפ יד ןעבעגעג ייז טָאה

 ? וצרעד רהיא טגָאז

 עטשימוצ טימ טקוקעג .ָאבור טָאה ,רענענָאלשרעד ַא יוװ

 -סיוא טָאה רע .גנורהעלקרע ןייק ןענופעג טינ טָאה ןוא ןעניוא

 : טלעמַאטשעג
 םהיא ןוא ,טע'גרה'עג ךיא בָאה םענעי ...טינ סייוו ךיא ---

 .טינ
 -כיזרעפייא ױזַא טייז רהיא זַא ,טינ רימ טלהעצרעד --

 וצ טינ ךייא הטַאר ךיא ןוא ,ןייז םקונ ךיז טזומ רהיא זַא ,גיט
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 =ייז עֶלַא ןופ ץענ רעד ןיא ןעמונעגניירַא םהיא-טָאה ,טירט ּוצ

 ,ןוא ,ָאבור רָאנ טמוק :טקַאּפענ ךילדנע ,ןיוש םהיא טָאה ןוא ,ןעט

 .רע טיירש ,ףוס ַא ןעמעלא ןופ ןעכַאמ ?יוװ סָאװ רענייא יו

 פיו רע ןוא ןעסערעד גונעג ןיוש םהיא ךיז טָאה ּסָאד זַא ,סיוא

 -פיוא ןיוש םהיא.לָאז ןעמ יבַא ,ןענָאזסיױא סעלַא ןיילַא רעפעב
 ןעּפעלשניירַא אי ןיוש םהיא ליוו'מ זַא .ןענאלּפ וצ ױזַא ןערעה
 -סנינעוו םַא ,ךָאד םהיא ןעמ לָאז ָאט ,ןעכערבראפ דרָאמ ַא ןיא

 .ןוהטענ ךילקריוו טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןעגידלושעב ,ןעט

 טימ עטכישעג עצנַאג יד ןעלהעצרעד ןעמונעג טָאה רע ןוא
 יז ןעוו ,טריניאור שילַארָאמ טָאה ןערָאמנַארג עכלעוו ,יורפ ןייז

 רהָאוװעגנ ךָאנרעד זיא רֶע יו ןוא ,דניק ַא טעמכ ןעוועג ךָאנ זיא

 ןופ דליוו ןערָאװעג זיא ןוא ןעיײרעּפמול עלַא יד ןופ ןערָאװענ

 םהיא ייב ןוא טע'נרה'עג םהיא טָאה רע יװ ןוא ,טכוזרעפייא

 -סגנוכוזרעטנוא רעד .קנַארפ דנעזיוט ןהעצ יד ןעמונעגסױרַא

 ,טלעֿפײװצעג טָאה רע ;ןעניוא ראאּפ ַא טנעפעעג טָאה רעטכיר

 ןוא -- ,טסעפ ,לענָאיסעּכָארּפ טביולגעג טינ --- ,טביולגעג טינ

 .ועפיל ענייז ףיוא ןעזיוועב ךיז טָאה ?עכיימש רעשינָאריא ןַא

 רעטנידלושעב רעד ןעוו ,טכַאלוצ ןעצנַאג ןיא רָאנ ךיז טָאה רע
 ןעמ יו ,רערטיכ ךָאנ זיא גנוי רעד .ןערָאװעג ןעניװשטנַא זיא
 ּוא ,דרָאמ ןעטשרע םעד ןיא ןייז הדומ ךיז :ןעקנעד ךיז ןעק
 ךיז טימרעד ןוא ,דרָאמ סטפאשנעדייל ַא זיולב ןעכַאמ םהיא

 -רעביא ןוא ,הבנג ןופ טכַאדרעפ ם'ןופ ןעכַאמ ןייר ןעצנַאג ןיא

 -= ,דרָאמ ס'ענירעוועס ןיא ןעמהענ לייטנא ןייז ןופ טּפױה

 רעכלעוו ,טירש רעטגַאװעג ץנַאנ ַא ,?עפייווצ ענהָא ,זיא סָאד

 ןעקרַאטש ךילנהעוועגנוא ןַא ףיוא ןוא ץנענילעטניא ףיוא טנייצ

 | .הטורּפ ןייק הטרעוו יד טינ טָאה סע רעבָא .ןעליוו

 טינ זנוא ךָאד טפרַאד רהיא ,ָאבור ,ןייא ךיז טרעה ---

 טייז רהיא זַא ,ןעבָאה טליוו רהיא ..,רעדניק ןייק ראפ ןעטלַאה

 טנעמָאמ ַא ןיא טע'נרה'עג טָאה רהיא זַא ,גיטכיזרעפייא ןעוועג

 ? טכוזרעפייא רעקרַאטש ןופ
 ! סיוועג ---

 רהיא זַא ,סיוא טמוק ךָאנ רעטרעוו ערעייא ךָאנ ןוא ---
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 -ענטסימוא םהיא ןעמ טלהעצרעד ָאד ,לעסיפ ַא רעטנוא ענטסימ

 קלח ןייז ןיא ןייז וצ הדומ ךיז ןעגניווצ וצ םהיא ידכ ,סנעגיל

 .ןעכערברעפ ןעטשרע םעד ןיא ,יירעדרעמ

 יד טעוו'מ זַא ,טעטרַאוװרע ָאבור טָאה ,ןָא טסערַא ןייז ןופ

 -ענ םהיא טָאה'מ זַא .ןעשרָאפפיוא רעדיוו עטכישענ עטלַא

 'רע זַא ,טרעלקרע רע טָאה ,ן'שיבַאק טימ םינּפל םינּפ טלעטש

 טרעהעגפיוא טינ יײבַאד טָאה רע יוװ ױזַא ,רעבָא .טינ םהיא ןעק

 ןיא טרימשעגסיוא ןעפָארטעג םהיא טָאה רע זַא ,ןעטּפיוהעב וצ

 זיא ,עכילקילגנוא יד ןעניטלַאוװגרעּפ ןופ טנעמָאמ םעד ןיא ,טולב

 ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ךיז רעסיוא ןערָאװעג רעכערב-ןייטש רעד

 עצנַאג יד ןוא ,ענינעשימ ערעייהעגנוא ןַא ,ענעצס עכילקערש ַא

 -ַאכָאנ געט יירד .ןערָאװענ טהערדוצ רהעמ ךָאנ זיא עטכישענ

 ןייא ןיא ןעטלַאהעג ייז רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד טָאה דנַאנ

 ייווצ יד זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ; ןענערפרעביא ןוא ןענערפ

 -ָאק ַאזַא ןעלעיּפש וצ טדערעגבָא ױזַא רונ ךיז ןעבָאה רעדרעמ

 ,טפַאשדנייפ ןופ עידעמ

 זַא ,טכַאמענבָא ךיז ייב טָאה ,רעטרעטַאמענסיוא ןַא- ,ָאבור

 ןיא ,לָאמ א טימ ,םיצולּפ רעבָא .ןרעפטנע טינ רָאג רהעמ טעוו רע

 ףילדנע ,ןופרעד ףוס ַא ןעכַאמ וצ דלודעגנוא ןופ .טנעמָאמ ַא

 טָאה סָאװ ,סינפרעדעב ערהָאלקנוא ןא ךיז גידנעבענרעטנוא

 טגָאזעגסױרַא רע טָאה ,גנַאל ןעטַאנָאמ ןעגיוצעג ןיוש םהיא -

 .תמא םעד רונ יקַאט ןוא ,תמא ןעצנַאג םעד ,תמא םעד

 -ַאק ןייז ןיא ןעסעזעג יעזינעד עיס'מ ןיא נאט םענעי דָארג

 ןעווענ ןענייז ןעגיוא ענייז .חמ םעד טפרַאשעג ךיז ןוא טעניב

 -געוועב יד ןוא ,ןעמערב-טיוה ערעווש יד טימ טכַאמרעּפ-בלַאה

 '-נערטשנָא רעד ןיא ןעגיוצעגנייא ךיז ןעבָאה ענייז ןעּפיל עכיל

 ךיז טרעטַאמ רע יוװ ןיוש חעש עצנַאג ַא .המכח סיורנ ןוֿפ גנוג

 -נירלושעב םעד ןעּפַאטרעד וצ עלעציּפש גולק ַא טיס ױזַא יו

 ,ץלאמש עטנוזעג-טינ עלענ ןיא ןעטקנוטעגנייא ,ןעקיד אזא ,ןעט
 -וק טינ ,רערטיכ ַא רהעז ךָאד וצרעד ְּךָאנ זיא רעכלעוו ןוא

 טָאה יעזינעד עיס'מ .שנעמ רערעווש ַאזַא זיא רע סָאװ גידנעק

 טירט ןופ טרעיּפשעגסיױא ן'ָאבור טָאה רע זַא ,טנעכערעג ןיוש
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 עבלעז יד טימ סרעּפרעק עטיוט ייווצ יד ?עיצעּפס ןוא ,רעכערב

 טימ ,טנַאה רעבלעז רעד ןופ ןעכָאטשעג ,זלַאה ןיא ןעדנואוו
 ןיא ןעביוהעגּפיוא ,רעסעמ עבלעז סָאד --- ,עפַאװ רעבלעז רעד

 םעד ףיוא גנוגידלושעב יד זיא ,ןעמעלַא ךָאנ ,רעבָא .בוטש
 םעד ייַּב דנואוו יד :טסעפ רהעז טינ רעסעמ םעד ןופ טּקנוּפ
 טימ ןערָאװעג טכַאמעג ,סיוא טּהעז סע יװ ,זיא .רעטכירטּפיױה
 .לעגנילק רעּפרַאש ןוא רענעלק ַא

 טרעפטנעעג ,שנעמ רערעווש ַא יוו ,ָאבור טָאה ביױהנָא ןופ
 טָאה טסעּרַא ןַײז ."ןיינע רעדָא "אי, ןענירעפעלש ַא טימ זיולב
 -ּביײלג ןערָאװעג זיא רע ; טרעדנּואווראפ טינ ,ךיז טכַאד ,םהיא
 רהעמ ץלַא ןערָאוװענ זייווּכאלסיב זיא רע ; ןעמעלַא וצ גיטלינ
 םהיא ןעמ טָאה ,רעגידוועדער ןעכַאמ וצ םהיא םוא .שנעמ סיוא
 טלעיפשעג טָאה ּרע ןעכלעוו טיס ,ועטיה ַא טלעטשעגניירַא
 רע ןוא ;טכַאנ רעד ףױא זיב הירפרעד ןיא ןופ ןעטרָאק ןיא
 "יז ןעוועג רע זיא ךָאנ וצרעד .ךילקיקג ןעמָאקלָאּפ ןעוועג זיא
 ןייז טנעקעג סע טָאה רע רונ :גידלוש זיא שיבַאק זַא ,רעכ

 טָאה ,ן'ּקַאשז ןענעוו טנערּפעג םהיא טָאה'מ זַא .רעדרעמ רעד

 םָאד ;לעכיימש ַא טימ ,סעציילּפ יד טימ ןעגיוצרעפ רונ רע

 םעד ןופ תוכייש יד טסואוועג טונ ץנַאג טָאה רע זַא ,טניימ
 : .ן'ענירעוװעס וצ טסינישַאמ

 יעוינעד עיס'מ טָאה ,סעבָארּפ יירד ייווצ א ּךָאנ ועבִא

 םהיא טָאה ןוא ,עמעטסיס ענעגייא ןייז ןענעלרעדנַאנוּפ ןעמונענ

 ןיא גידלוש ךיוא זיא רע זַא ,ןעזייוועּב ןוא ןעקירד ןעמונעג
 םוא ,ןעניױא יד ןעכַאטשענ ץלַא םהיא טָאה רע ;דרָאמ םעד
 -ָאוועג ָאבור ןיוש זיא ָאד ; ןייז וצ הדומ ךיז ןעגניווצ ּוצ םהיא
 טָאה רע טינ ? חמ םעד םהיא רע טהערד פָאװ .גיטכיזרָאפ ןער
 רעכלעוו ,רעכערבנַײטש רעד רונ ,ןערָאמנַארג טע'גרה'עג רָאנ
 זיא ןענעװטסעד ןופ ןוא ;ךיוא {'ענירעוועפ טע'נרה'ענ טָאה

 ערייב סע טָאה ,סע טסייה ,רע ?ייוו ,רענידלֹוש רעד ץלַא רע
 יד .ךיז טאטשנא טלעטשעגרעטנוא ןוא טדעּרענרעטנוא םענעי לָאמ

 .ןוא ,טלעמוטוצ םהיא טָאה עטּכישעג עטרעטנָאלּפרעּפ עצנַאג

 -וא םהיא ןעמ טלעטש סָאד :ןעקערש ןעמונעג ְּךיִז טָאה וע
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 רע טלייא ,לָאמ עטשרע סָאד .ן'שיבַאק ,המהב עדליוו יד טדער

 -ניא רעד ;ןערָאמנַארג רעטכיר-טּפיוה םעד ןענע'שרי וצ ךיז
 רע טסייוו וצרעד ; טנַאקעב טוג םהיא זיא האוצ רעד ןופ טלַאה

 -לֵא םעד ןעגענ טָאה רעכערבנייטש רעד ץרַאה ַא ראפ סָאװ ךיוא
 ןאור ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא םהיא טגנַאלרעד רע ןוא ;ןעט

 ןוא .עּפוק ןיא םענעי וצ ןײרַא םהיא טּפוטש ןוא רעפעמ סָאד
 ייז ןוא;.קנַארפ דנעזיוט ןהעצ יד טימ טלייטוצ ךיז ןעבָאה ייז
 רעבָא ; ןעמוקעג ןעמַאזוצ טינ לָאמ ןייק רשפא םעד ךָאנ ןעטלָאװ
 טנייש ָאד טָא ןוא .ןעטייווצ םוצ טרהיפ ןעכערבראפ ןייא
 ס'רעטכיר -סגנוכוזרעטנוא םעד ןופ טייקפעיט יד סױרַא טשרע

 ןערעדנואוועב עֶלַא סָאװ ,עיגָאלָאכיסּפ עלענימירק יד ןיא קוק

 .טָאה רע זַא ,טרהעלקרע טציא ןיילַא טָאה רע ! ױזַא םהיא ןיא
 ן'שיבַאק טזָאלענסױרַא טינ ןָא טלָאמעי ןופ ְךָאנ ךילטנעגייא
 -שרע רעד זַא ,ןעהעזעג ךילרעּפניישעב טָאה רע ?ייוו ,גיוא ם'ןופ
 ַא וצ ןערהיפ ,טנעכערעגסיוא שיטַאמעטַאמ ,זומ דרָאמ רעט
 ןופ .גונעג ןעוועג טייצ טַאנָאמ ןהעצטכַא זיא ףױרַאד .ןעטייווצ
 ןַאמ רעד ;?ת ַא טרעוװו ס'ָאבור יד ןופ ןעבעל ןעילימַאפ םעד

 בייוו סָאד ;קנַארפ דנעזיוט ףניפ יד ןעטרָאק ןיא טלעיּפשראפ
 טָאה יז .טייצ יד ןעגנערבראּפ וצ ,ןעטבעילעג ַא ּפָא ךיז טכוז
 ארומ סיוא ,ַארפָאמ-עד-אורק ןעפיוקראפ וצ טגַאזטנע ךיז סיוועג

 ןָאק'ס ןוא ;ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפשראפ טינ ךיוא סָאד לָאז רע

 םתסה ןמ יז טָאה ךיז ןענעירק ן'תעשב זַא ,ןייז יאדוַא ךיוא

 ךָאד ןעבָאה סלַאפנעדעי ןוא ,ן'רקמ םהיא טעװ יז זַא ,טגָאזעג
 ןענייז קלָאפ ראאּפ סָאד זַא ,טניטעטשעב גיטכיר תודע לעיפ |

 -ער רעטצעל רעד ןײרַא טמוק אד ןוא ; ךעסעמ ףיוא ןעווענ

 ךיז טזייוועב שיבַאק : ןעכערֿבראפ ןעטשרע םעד ןופ טַאטלוז -
 ַא ןיא ,ָאבור ןוא ,עיטסעב ַא ןופ טיטעּפַא ןייז טימ רעדעיוװ
 וצ ךיז ידכ ,רעסעמ סָאד הקיתשב םהיא טגנַאלרעד ,עלעקניוו
 -עג ןיוש טָאה סָאװ ,זיוה עטכולפראפ סָאד זַא ,ןערעכיזרעּפ
 .סנייז ךילדנע זיא ,ןעבעל ךילשנעמ ןייא טסָאק

 ןוא ,תמא רעדנעשַאררעביא רעד ,תמא רעד זיא סָאד ןוא
 -נייטש םעד ייב לרעגייז ענענופעג סָאד ןָא ןעזייוו םהיא ףיוא
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 יַאס יװ יַאס םהיא ךָאד טביולנ ןעמ ,רעבָא ךיז טמהעש רע ןוא

 -וצ ןעצנַאג ןיא ןיוש רע זיא םעד ץוח ַא .טגָאז רע סָאװ טינ

 סָאד זיא ,דנַאטשראפ ןע'טושּפ ןייז טיול ; ןערָאװעג טלעמוט
 -פיוא שזַא טָאה םהיא ןוא .םולח רעטכעלש אזַא וו רהעמ טינ

 זיא רע .דרָאמ ןיא גנונידלושעב יד רַאגָאז ןרעגרע וצ טרעהעג

 טַאהעג רע טָאה סענַארפ עלַא ףיוא ןוא ,ןענָאלשרעד ןעוועג

 ןוא סעקשטנעה יד חכמ סָאװ .טינ סייוו ךיא : רעפטנע ןייא

 סייוו'כ --- ,לרענייז סָאד ןוא ;טינ סייוו'כ --- ,ךַאלעכיט יד

 לָאז ;ןעסענענוצ גונעג ןיוש ךיוא ױזַא םהיא ךיז טָאה'מ .טינ

 ּפָאק םעד וליפא ךָאנרעד ןוא ,הורוצ ןעזָאל רעסעב םהיא ןעמ
 .ןעקַאהּפָא

 ןעסייהענ יעזינעד עיס'מ טָאה גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא

 -סיױװַא רע טָאה טסערַא ףיוא ?העפעב םעד .,ן'ָאבור ןעריטסערַא

 רע ןעוו ,גנורעדנואוועב-טסבלעז ןופ טנעמָאמ א ןיא טזָאלעג

 ןוא ,קילב ןעטייוו םענעגייא ןייז ןיא טלעפייווצעגנ טינרָאנ טָאה

 טָאה ןוא ,ן'ָאבור ןענעג טַאהעג טינ עזייוועב םוש ןייק ךָאנ טָאה

 -וק טינ .טיײקניטכעמלַא ענענייא ןייז ףיוא טלעטשעג זיולב ךיז

 -ענ ךָאד רע טָאא ,ןעטקנוּפ עלעקנוט עלעיפ יד ףיוא גידנעק

 ביוהנֶא םעד ,לעסילש םעד ךיז ראפ רע טָאה ָאד זַא ,טרעיּפש

 ,טריפמואירט טושּפ טָאה רע ןוא .עידענארט עטלעּפָאד יד ןופ

 ןוא ן'ענירעוועס ןעשיווצ ךַאמבָא םעד ןענירקעג טָאה רע ןעוו

 -רעכיא רעייז ךָאנ ךָאוװ ַא ךיז ןעבָאה ייז ןעכלעוו ףיוא ן'ָאבור

 ,סוירַאטַאנ םעד ייב ןעבירשוצ עדייב ארפָאמ-עד-אורק ןעמהענ

 -נַא םעד רענייא ךיז ןעלָאז ייז זַא ,רווַאה ןופ ,ןעלָאק רעטסיימ

 ז'ףיוא םהיא ךיז טנעל ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ןוא .ןענע'שרי ןרעד

 לופ ןוא שינָאל תמא ױזַא זיא סעלַא ; עטכישענ עצנַאנ ַא לכש

 עטלעטעקעגנָא עצנַאנ יד ןוא עזייוועב עקרַאטש ענױזַא טימ

 -םיירגנָאנוא ןוא ניטפערק ױזַא זיא ןעננוגידלושעב ןופ עחייבעג

 רענינעוו ,תמא רענינעוו ןעהעזסיוא זומ ןיילַא תמא רעד זַא ,רַאב

 .סעיזַאטנַאפ טימ טשימראפ רהעמ ןוא שינָאל

 ,ןיוש ?ָאמ ייווצ ןוא ,גנילנייפ ַאי זיא ,סע טסייה ,ָאבור

 -עגרעטנוא רע טָאה ,דרָאמ םעד ןהענעב ֹוצ גידנעגַאװ טינ ןיילַא
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 אלמ גידנערעוו ,טנעקרעד ךיילג טָאה רעטכירהסגנוכוזרעטנוא
 רעטכיר-טּפיוה םעד ןופ ?רענייז סָאד ןעוועג זיא סָאד : החמש
 --- ,טכוזעג גנַאל ױזַא טלָאמעי ףךָאנ טָאה רע סָאװ ,ןערָאמנַארג

 ןוא ,ןעלַאיציניא ענעטכַאלפעגרעביא טימ ,רענייז רעסיורג ַא
 .9816 רעמונ-קירבַאפ רעד ןעווענ זיא לעקעד ן'ףיוא גינעווניא

 םהיא ןיא ,ןוהטעג ןייש ַא םהיא טלָאװ ץילב ַא יװ ןוא
 ףיז טָאה טייהנעגנַאגרעפ יד ,רהָאלק ןערָאװעג סעֶלַא לָאמַא טיט

 ױזַא טצעי ,ןעטקַאֿפ יד ןוא ,טרַאװנעגעג רעד טימ ןעמונעגנָא
 רעייז טימ טרעביוצעב םהיא ןעבָאה ,טלעטשעג ןעמַאזצ ןייפ
 ןערהיפ טנעקעג רעבָא טָאה ןופרשד גנוטיידעב עלופ יד .קיגָאל
 ןעגעו טרָאװ ַא גידנענָאמרעד טינ ,לייוורעד ןוא ,טייוו רהעז

 -ַאק ןענערפסיוא ןעמונעג יעזינעד עיס'מ טָאה ,?רענייז םעד

 ,ךףַאלעכיט יד ןוא סעקשטנעה יד ןעגעוו זיולב ן'שיב

 ןעצנַאג ןיא ךיז טלָאװעג ןיוש שיבַאק טָאה טונימ ןייא
 ךֶָאנ זיא רע ,תמא ; טרעטעגראפ יז טָאה רע ,תמא : ןייז הדומ
 ,טגָארט יז סָאװ דיילק םעד ןופ םיוז יד ,ןעגנַאנענסױא רהיא
 -ַּפָארַא טָאה יז סָאװ ןעביוהעגפיוא טָאה רע ; טשוקעג רע טגָאװ
 -קיטש טע'בנג'עגוצ ךיז טָאה רע סָאד ןוא ,טנׂשה יד ןופ טזָאלענ
 -ראפ ךיז טָאה רע רעבָא .סעקליּפש ,ךַאלעקע ,ךַאלדנעב ְךַאל

 טָאה טייקכילנייר ןופ להיפעג רעכילנהעוועגרעסיוא ןַא } טמהעש

 רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד זַא ןוא ,ליומ סָאד טכַאמראפ םהיא
 -ייז סָאד ןעזיווענ םהיא טָאה ןוא ןעסָאלשעב ךילדנע ךיז טָאה
 טָאה שיבאק .ןענַאלשרעד רהעז טקוקעגנָא סָאד רע טָאה ,?רענ
 -עג גנוניוטשרע טימ לָאמ ןייא טָאה רע יו ,טקנעדענ טוג רהעז
 רע סָאװ ,עלעכיטיזָאנ ַא ןיא ןעדנובראפ ל?רענייז סָאד ןענופ

 -עגקעװַא סָאד טָאה רע ןוא ,ןעשיק ַא רעטנוא ןענופעג טָאה
 םהיא ייב ?רעגייז סָאד זיא ױזַא ןוא ; םיײהַא ךיז וצ ןענָארט
 רהיא סָאד יװ ,ּפָאק םעד טהערדעג ךיז טָאה רע תעשב ןעבילבעג

 .ןעבעגוצבָא
 טעװ רע ?ןעלהעצרעד ןהענ סָאד רע לָאז סָאװ וצ רעבָא

 -רעלַא יד ,ךיוא תובננ ערעדנַא יד ןופ ןעגָאזסיױא ןעפרַאד ךָאד

 ,טוג ױזַא טקעמש סָאװ ,שעוו ?עקיטש סָאד ,ןעטייקגיניילק ייל
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 סָאװ ,סָאד ןענעקייל וצ תונשקע יד רעבָא .טיוט ןיוש זיא יז
 ענג טנעבעררעפ דלַאב זיא ,טניטעטשעב ןעבָאה תודע ענינייא
 -עב יד טיול ,סיוועג ןוא .םהיא ןענענ זייוועב ַא סלַא ןערָאװ

 ןענעקיילראפ וצ םערעטניא ןַא טַאהעג ךָאד רע טָאה ,גנונידלוש
 טָאה רע רעכלעוו ,רעבילקילגנוא רעד וצ רהענעב ןעדליוו ןייז
 ןוא ;ןענידירפעב וצ ךיז ךָאנרעד םוא זלַאה םעד ןעטינשעגרעביא

 ןעמונעגפיונוצ ךילדנש טָאה רעטכיר סגנוכוזרעטנוא רעד זַא
 םעד ןעסײרסױרַא טלָאװעג םהיא ייב טָאה ןוא עזייוועב עלַא
 ,חמ ןיא קַאה ןעדנעדיישטנע םעד םהיא גידנעננַאלרעד ,תמא
 ן'טימ יא ןעניוא יד ןעכָאטשענ םהיא טָאה רע סָאװ טימרעד

 דליוו ןערָאװעגנ שיבַאק זיא ,ןעוועטלאוונרעפ ן'טימ יא ,דרָאמ

 יז םוא ןענע'נרה יז םעוו רע !רע ! טסעטָארּפ ןוא החיצר ןופ
 ץראיךרד סעד טַאהעג רהיא ראפ טָאה סָאװ ,רע ! ןעבָאה וצ
 ,ןערַאדנַאשז יד ןעפורניירַא טזומענ טָאה'מ ...תקדצ ַא ראפ יו
 רע ,ןעירשעג טָאה רע ןוא ,טנעה יד ןעטלַאהוצ םהיא ןעלָאז ייז
 .ּפערניזעגנ-ןעּפמול עצנַאג יד ןענרעווסיוא ןעמעלַא יז ןומ

 ַא ןוא ,עטסכילרהעפעגנ יד ןופ גנוי רעכילרהעפעג ַא ,רוצקב

 סָאװ ,סעכ םעד ןעטלַאהנייא טינ ךָאד רעבָא ןָאק סָאװ ,רערטיכ

 -ראפ דע עכלעוו ,סנעכערבראפ ענייז עלַא יד סױרַא טינ סָאד

 .טנעקייל

 זַא ,טיירש רעטנידלושעב רעד .ןעבילבענ םע זיא ױזַא ןוא
 זיא סָאװ ,רעטנַאקעבנוא רעד ,רערעדנַא ןַא זיא רעדרעמ רעד
 ןעמ סָאװ ,לָאמ סערעי ךיז רעסיוא טרעוװ רע ןוא ,ןעפָאלטנע

 ןא יעזינעד עיס'מ טכַאמ םיצולּפ .דרָאמ םעד םהיא טנָאמרעד
 -ערגראפ ןוא סעצָארּפ ןעצנַאנ םעד טרעדנע סָאװ ,ננוקעדטנע
 טָאה טסיזמוא טינ .ןופרעד טייקניטכיוו יד לָאמ ןהעצ טרעס
 ץרַאה סָאד יו ןוא .תמא םעד טרעיּפש רע זַא ,טגָאזעג ןיילַא רע
 רָאנ ןעניוא ענייז ראפ ןעסייהעג רע טָאה ,טגָאזעג םהיא טלָאװ

 ןעמ ןוא .עלעביטש ןיא ן'שיבַאק ייב ןעכוז טונ עיינ סָאד ןופ
 ,עלעסניוו ןעטלַאהעכרַאפ ַא ,ץַאלק א רעטניה טושּפ ,ןענופענ טָאה
 ; יורפ ועד ןופ סעקשטנעה יד ןוא ךאלעכיט יד טימ טקאּפעגנָא
 רעד סָאװ ,לרעגייז ןעדלָאנ ַא ןעגעלענ זיא ןעכַאז יד ןעשיווצ ןוא

 יי יי יע,
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 -מורַא םהיא םורַא טָאה ןעמ סָאװ ,סעקטסַאּפ יד גידנעקרעמעב
 עטשרע ענייז ייב ץלַא ןעטלַאהעג ךיז שיבַאק טָאה ,טלעטשעג
 טּפעשעג טָאה ,זיוה םייב ןעגנַאגעג ייברַאפ ָאד זיא רע ,רעטרעוו
 ןָא רענייא סעּפע ךיז טָאה גנולצולּפ יוװ ,טפול טכַאנ עשירפ יד

 זַא ,לענש ױזַא רעטסניפ רעד ןיא גידנעפיול ,ןעגָאלשעגנָא םהיא
 ךֶאנרעד ,קעװַא זיא רע טייז רעכלעוו ןיא טינ וליפא טסייוו רע
 ן'ףיוא ןוהטעג קוק ַא טָאה רע ןעוו ,גיהורנוא ןערָאװעג רע זיא
 .ןעפָא ןעצנַאנ ןיא זיא רהיט יד זַא ,טקרעמעב טָאה ןוא ,זיוה
 יד ןענופעג טָאה רע ןוא ,ןהעגוצפיורַא ןעסָאלשעב ךיז טָאה רע

 טימ טקוקעג םהיא ףיוא טָאה עכלעוו ,עמירַאוװ ַא ךָאנ ,עטיוט
 טָאה ,ךָאנ טבעל יז זַא ,גידנעקנעד ןוא .ןעניוא עסיורג ערהיא
 ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז טָאה ןוא ,טעב ן'ףיוא טגעלענפיורַא יז רע

 ןייק ןוא ,טסואוועג טינ רע טָאה רהעמ .טולב ןיא טרימשעגנייא
 טינ רע טָאה לָאמ ןייק ;טלהעצרעד טינ רע טָאה סערעדנַא

 רעביא טלהעצרעד סָאװ רענייא יו ,לעקערב ןייק טרעדנעעג
 םהיא טפורּפעג ךיז טָאה'מ זַא ןוא .השעמ עטנרעלעגסיוא ןַא

 -עג טלעמוטוצ רָאג רע זיא ,רעטרעוו ענייז ןרעדנע וצ ןעגניווצ

 ןָאק סָאװ ,ּפָאק רענישטַאלּפ ַא יװ ,ןעניוושעג טָאה ןוא ןערָאװ

 .ןעמהענרעפ טינ ךס ןייק

 "ונענ םהיא טָאה יעזינעד עיס'מ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד
 ןיא טָאה סָאװ ,טּפַאשנעדייל ןייז ןעגעוו רעהרעפ ן'ףיוא ןעמ
 רהעז ןערָאװעג רע זיא ,רעטעדרָאמרע רעד ֹוצ טנערבעג םהיא
 רָאפ םהיא טפרַאװ ןעמ זַא ,לענניא רעגנוי ַא רָאנ יװ ,טיור
 ךיז טָאה רע ,טנעקיילעג טָאה רע ןוא ; עבעיל עטשרע ןייז
 רַאגָאז ךיז טָאה םהיא זַא ,גנוגידלושעב יד ןעגעג טגידייטרעפ
 סָאװ ,ןעבעל ןעלעוו וצ רהיא טימ יוװ ךַאז ַאזַא ןע'מולח טנעקעג

 ףרַאד עבעיל ןייז ; ךילדנעש וצ ,גירדעינ וצ ןעוועג טלָאװ סָאד
 -טע יוװ ,ןעצרַאה ןיא ףעיט טלעקיוועגנייא ןעביילב םהיא ייב
 םענייק רָאט רע ןוא ,סעטַאקילעד ןוא סעלופסינמייהעג סָאוװ

 ,טבעילעג טינ יז טָאה רע ! ןיינ ,ןיינ .ןעלהעצרעד טינ ןופרעד
 -ניווצ טינ לָאמ ןייק םהיא טעוו'מ ןוא ,טלָאװעג טינ יז טָאה רע
 ןעוו ,םשה לולח ַא םהיא ייב טציא זיא סָאװ ,ןופרעד ןעדער ןעג
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 טלעטשעגוצ עזייו רענילעפוצ טָאה וצרעד קנואוו םעד

 .טָאה רע זַא ,טרהעלקרע רעהרעפ ן'ףיוא טָאה רעכלעוו ,רַאזימ

 טרעטעלקעגפיורַא טָאה שיבַאק יװ ,ןעהעזעג טכַאנ ייב לָאמַא
 רעטסנעפ ן'כרוד טָאה ןוא עדייבענ רעד ןופ טנַאװ רעד ףיוא
 דָאלש טנעלעג ךיז טָאה ָאבור סַאדַאמ יו טקוקעג רעמיצ םעד ןופ
 טָאה ,רעהרעפ ן'ףיוא ןעמונעג ן'קַאשז טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןעפ
 רע .טסואוועג טָאה רע סָאװ ,טלהעצרעד גיהור סעלַא ךיוא רע

 -רעפ טייהרעליטש יז טָאה רעכערבדןייטש רעד זַא ,טנָאזעג טָאה
 -ריילק ערהיא ּךָאנ טגלָאפענכָאנ רעמיא טָאה רע ןוא ,טרעטעג
 .ןענעיד וצ רהיא שנואוו ןעכילטפַאשנעדייל ןימ ַא טימ ְךֲאל

 ןעוועגנ זיא יז : קפס ןייק ןעוועג טינ ָאזלא ןיוש ךָאד זיא ָאד
 .טפַאשנעדִייל עלַאיטסעב ַא ןעמונעגנָא טָאה םהיא ,ןיילַא ענייא
 ןיירַא זיא ןַאמ רעד :רהָאלק ןערָאװענ סעלַא ןיוש זיא טציא

 ןעבָאה טנעקענ רַאגָאז טָאה רע רעכלעוו וצ ,רהיט רעד ךרוד
 ,ןעפָא טזָאלעג טייקטלעמוטוצ ןייז ןיא יז טָאה ןוא ,לעסילש ַא
 טכַארבענ טָאה סָאװ ,ןעלגנַאר סָאד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ןַאד
 רַאפרעד רונ ,טעװעטלַאוװנרעפ טינ יז טָאה רע ןוא .דרָאמ םוצ
 .ןעמוקעגנָא גנולצולּפ זיא ןַאמ רהיא לייוו

 סע :טַאלג ןעוועג טינ סעּפע ץלַא ךָאנ זיא םעד ןיא ךיוא
 ןעבילקענסיוא טָאה שיבַאק קסָאװ ,ענדָאמ ןעמוקענסיוא זיא
 ןעמוקנָא ןָאק ןַאמ רהיא זַא ,גידנעסיוו ,עדנוטש עזעיד עדַארג
 וליפא טָאה ,טנעכערעב טוג ךיז טָאה ןעמ זַא ךָאד ; טונימ עדעי
 טקרַאטשרעּפ טָאה סע ,ןעטגידלושעב םעד ןעגעג טנעידעג סָאד
 רעטנוא ןעלדנַאה טזומעג טָאה רע זַא ,נידנעגייצ ,עזייוועב יד
 גיניזנהַאוו .יוו ,טפַאשנעדייל רעד ןופ גנונערפיוא עכילקערש יד

 ןעוו ,טציא ןעלייאוצ טינ ךיז טעװ רע ביוא זַא ,קנַאדעג ם'ןופ

 רע טעװ ,זיוה ןערעעל ןעזעיד ןיא ,ןיילַא ךָאנ זיא ענירעוועפ
 ןיוש יז טרהָאפ ןענרָאמ לייוו ,ןענירק טינ לָאמ ןייק ןיוש יז

 -ייצרעביא ס'רעטכיר םעד זיא ןָא טנעמָאמ ןעזעיד ןופ .קעװַא

 .טסעפ ןוא ,גידנעטשלָאפ ןערָאװעג גנוג

 -נָאלּפעננירַא ןוא רעהרעפ םעד ןופ רעטרעטַאמענסיוא ןַא
 טינ ןוא סענַארפ ןופ ץענ רעטבעווענסיוא ךילצניק רעד ןיא טרעט
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 רָאנ טָאה ןוא ,ןעּפָא ןערהיט עלַא ןעזָאלעגרעביא טָאה ,ןעפ

 !ןעמונעג טינ רע טָאה לעכיטדזָאנ ןייק וליּפַא ,טרהירעג טינ
 ץ טע'נרה'עג רע טָאה סָאװ בעילוצ ? ןעמוקעג רע זיא ןענַאוװ ןופ

 -טלעהרעפ יד ןופ טסואוועג טָאה רעכלעוו ,רעטכיר רעד -
 ןָא גנַאפנָא ם'ןופ טָאה ,ן'קַאשז ןוא ןברק םעד ןעשיווצ עסינ
 -עב רעד .טייצ ןייז טכַארברעּפ טָאה רע ואוו ,טנערפעג דלַאב
 ן'קַאשז טָאה רע זַא ,טלהעצרעד ..טָאה ןייֵלַא שיבַאק דעטגידלוש
 ןוא ,ןהעצרעיפ רהוא רעיפ ןופ גוצ םוצ ,ןעטנַארַאב ןייק טיילנעב

 -עג ךיז טָאה ןַאור ןיא זיױה-טפַאנ םעד ןוּפ עט"תיבה-?עב יד
 דלַאב זיא ןַאמ רעגנוי רעד זַא ,תוללק עטיוט טימ ןערָאװש
 ןעמוקעגסױרַא טשרע זיא ןוא ,ןעפָאלש ןעגנַאנעג גַאטימ ץ'ךָאנ
 רעד ןיא רענייז ַא ןעבעיז ןעגענ ,ןענרָאמ ףיוא רעמיצ ןייז ןופ
 ןוא ןעמהענ טינ רעבָאהבעיל ַא ְךָאד טעװ ,םעד ץוחַא .הירפ

 ,טרעטענרעפ רע סָאװ ,עטבעילעג יד עכַאזרוא ַא ןןהֶא ןעכעטש

 -ענ טינ געירק ןייק ןופ ןמיס ןייק טָאה רע רעכלעוו טימ ןוא
 עג רונ זיא ָאד ! ןיינ ! ןיינ .ןיזנוא טושּפ ךָאד זיא סָאד .טַאה
 -ערבראפ רערעכיז ןייא ,רעדרעמ רעכילגעמ גיצנייא ןייא ןעוו
 -עג רעד ןופ קסּפ ןייז ןעמוקענּפָא לָאמַא ןיוש זיא סָאװ ,רעכ
 יד טימ ץַאלּפ ן'ףיוא טקַאּפענ טָאה ןעמ ןעמעוו ,טייקגיטכער

 סָאד --- ,םיפ ענייז ןעבעל רעפעמ ן'טימ ,טולב ןופ טיור טנעה
 טלהעצרעדנָא רעטכיר טעד טָאה סָאװ ,היח עדליוו עזעיד זיא
 .ןעכַאל םוצ טושּפ סעטכישעג

 ,טקנופ ןעזעיד וצ ןעמוקענוצ זיא רעטכיר רעד ןעוו ךָאד
 ,טייקניריווש ַא ןַארַאפ טרָאּפ זיא ָאד זַא ,טלהיפדעד רע טָאה

 ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,גנוגייצרעביא ןייז ףיֹוא גידנעקוק טינ
 סָאד טָאװ --- ,קסע ןַא סעּפע ןעקעמשרעד וצ דְלַאב טייקניהעפ
 .עזייוועב יוו ,רעגיטכיוו ?עיּפ ,ןענָאז רע טנעלּפ ,זיא

 -גירלושעב םעד טכוזעב לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה ןעמ זַא
 טרָאד ןעמ טָאה ,דלַאוװ רערוקעב םעד ןיא ףעיט ,עלעביטש סנעט

 טנַאקעג טינ טָאה ןעמ ןַא ןוא .ןענופעג טינ רָאנ טולָאסבַא

 -רוא רעדנַא ןייא ןעכוז טזומענ ןעמ טָאה ,הבנג ןייק ןעזייוורעד

 .ןעכערברעּפ םעד ריפ  עכַאז
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 רענייא טרעהעג ןעבָאה ןוא ,ןעּפָא ןעגיוא יד ,נידנעכאוו ןעגעלעג
 .ןעמהטִא ס'ןרעדנא םעד

 סעצָארּפ ס'ָאנור ןעגנַאפנָא טפרַאדענ ךיז טָאה גַאטנָאמ
 םעד ריפ ףמואירט ןימ א ןעווענ זיא סעצָארּפ רעזעיד .ןַאור ןיא
 -יירק עשיטסירוי יד ןיא לייוו ,יעזינעד רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא
 -לעװ טימ ,טסנופ יד ןעביול וצ טרעהעגפיוא טינ ןעמ טָאה ןעז
 רָארּפ ןעלעקנוד ןוא ןעטרעטנָאלּפרעּפ ןעזעיד טרהיפ רע רעכ
 טָאה ,טרָאס ןעטסנייפ םעד ןופ קיטש-טסנוק ַא זיא סָאד :סעצ
 --טיײהרחַאו רעד ןופ גנולעטשנעמַאזוצ עשינָאל ַא ,טגָאזעג ןעמ

 ! ןיילַא טסנוק יד ,טרָאװ ןייא טימ
 "ירעוועס ּךָאנ ןעדנוטש עכילטע זיא יעזינעד עיס'מ ןעוו

 טָאה ,ארפָאמ-עדדַאורק ןייק ,ץַאלּפ ן'ףיוא ןעמוקעג דרָאמ ס'ענ

 סעֶלַא .ן'שיבַאק ןעריטסערַא ןעּפייהעג ןעמעלַא ראפ רעהירפ רע
 םהיא ףיוא זיא סָאװ ,טולב סָאד : םהיא ףיוא ןעזעיוועג טָאה
 עכלעוו ,ן'רַאזימ ןוא ן'ָאבור ןופ עזייוועב ערעווש יד .,ןעוועג
 ן'טימ ןיילַא ןענופענ םהיא ןעבָאה ייז יו ,טלהעצרעד ןעבָאה
 . םוראוו ,טנערפענ םהיא טָאה ןעמ ןעוו .םענעגָארטוצ ַא ,רעּפרעק

 ,רעמיצ ןעזעיד ןיא ןענופעג עדַארג ךיז טָאה רע ױזַא יװ ןוא

 זַא ,עטכישעג ַאזַא טלעּפַאלּפעגסיױא רעכערב-ןייטש רעד טָאה
 יױזַא -- ,סעצײלּפ יד טימ ןעגיוצראפ רונ טָאה רעטכיר רעד

 .רענייז ץורית רעד ןעווענ זיא יטנַאקעב טונ ןוא טרעּפמולענמוא

 -ענ ענױזַא לָאמ ןייא טינ טרעהעג ןיוש טָאה יעזינעד עיס'מ

 -כַארטעגסיוא ןַא ,רעדרעמ םענעגיוטשעג טינ ַא ןענעוו סעטכיש

 טשרמולכ טָאה רענידלוש רע'תמא רעד ןעמעוו ,רעכערבראפ ןעט

 ;רש ַא יװ ,רעדעלעפ עוטסניפ יד רעביא ןעפיולטנע ןעהעזעג

 ךֶאנ טפיול רע : טינ עדער ןייק ךָאד זיא ,םהיא ןעּפַאכ ןופ ןוא

 סָאװ ,טנעופעג םהיא ייב טָאה ןעמ זַא ןוא *? הַא ,םויה דע

 טשימוצ רע זיא ,טעּפש ױזַא ,זיוה ן'רַאפ ןוהטעג טרָאד טָאה רע

 ףילדנע טָאה ןוא ,ןרעפטנע וצ טנאזטנע ףךיז טָאה ,ןערָאװעג

 טושּפ זיא סָאד .טריצַאּפשענ םתס ױזַא ךיז טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 ַא ןופ עטכישענ ןימ ַאזַא ןיא ןעביולנ ןעמ ןָאק יו ! שידניק

 -ָאלטנע זיא ,טע'גרה'עג טָאה סָאװ ,ןעטנַאקעבנוא ןעמייהעג
: 
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 זַא ןוא ,סופ ןייז סופ רהיא טימ טרהירעגנָא םהיא שיט ן'רעט
 זוא ,ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג זיא ןוא טקרעמעב ךיוא סע טָאה עקעּפ
 .ןעטסיופ רָאּפ ַא טכַאמעג ןיוש טָאה

 .ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה קַאשז
 .טייצ ןיוש ,ןעגעל ךיז ןהעג רימָאֿל ---
 -סיורא רעצייה רעד טָאה -- ,ױזַא רעסעב יקַאט ;אי --

 .טלעמרומעג

 ועיש יז טָאה ןוא דנַאה ס'ענעמָאליפ טּפַאכעגנָא טָאה רע
 טינ ןעטלאהעגנייא םיוק ךיז טָאה יז .גידנעקירד ןעכָארבוצ טינ

 ַא לייוורעד טסינישַאמ םעד טָאה ןוא ,גָאטהעװ ןופ ןעיירש וצ
 טגידנעעג זייב טָאה עקעּפ תעשב ,רעיוא ן'פיוא ןוהטעג עשטּפעש
 : ןייוו ?עזעלנ ןייז

 רע ןעוו ,היח ע'תמא ןַא זיא רע ;םהיא ראפ ךיז טיה ---

 .ןָא ךיז טקנירט

 "ופ ןוא ,טירט ערעווש טרעהרעד ןעמ טָאה ּפערט יד ףיוא
 .ןעקָארשרעד ךיז טָאה ענעמָאל

 !לענש קעװַא טהעג ,לענש קעװַא טהעג ...! רעדורב ןיימ ---

 גיצנאווצ ןייק ןעגנאנעגבָא טינ ךָאנ ןענייז רענעמ ערייב יד
 -טיווק ןוא שטעּפ טרעהרעד ןעבָאה ייז יוװ ,זיוה םעד ןופ טירש
 ,עלעדיימ עניילק ַא יװ ,ןָאיצקעל ַא ןעגירקעג טָאה יז .ןעיירעש
 רעד .סטכַאמעגנייא ּפָאט ַא ןיא זָאנ רעד טימ טקַאּפ ןעמ עכלעוו
 גיטרעפ ןעוועג ןיוש זיא ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה טסינישַאמ
 -עגנייא םהיא טָאה רעצייה רעד רעבָא ,ןעפלעה ןעהעגנ רהיא
 ' .ןעטלַאה

 ,עטכולפרעפ יד ְּךַא ...? ןָא ךייא סע טהענ סָאװ ? סָאװ --

 -רעד זיא'ס ןעוו ךילדנע ןיוש יז לָאז רע ! יורפ ענעסאלעגסיוא

 .ןענע' גרה

 -נארֿפ' סאנ רעד ןיא ןעמוקענ ןענייז עקעּפ ןוא קַאשז ןעוו
 גידנעבָאה טינ ,ןעּפָאלש טגעלעג ךיז ייז ןעבָאה ,ןילעזַאמ-אוס
 טעמכ ךיז ןעבָאה ןעטעב עדייב ערעייז ;טרָאװ ןייק טדערעג
 ייז ןענייז גנאפ ןוא ; רעמיצ ןעלָאמש ןעזעיד ןיא ,טרהירעגנָא
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 -סױרַא רע טָאה --- ,ערעדנַא ןַא רעדָא רעזיראּפ יד --
 .טלעמרומעג

 ? סַאֿפש טימ טנַאזענ םהיא וצ ןיוש טָאה יז רעבָא

 דיא ?עוו ,שעוו ןייד רעהַא רימ ננערב ןוא ! םייחל ,ונ ---

 ןערהע היוא ,לייוו ,ןעטכירראפסיוא סע ןוא ןעשַאו ןעבענ סע

 עיס'מ ,םייחל ...דובכ עּפַאנק ןָא ןעדייב זנוא טסוהט וד ,טרָאװ

 ! קַאשז

 ענייק .רעטכארטרַאפ ַא יו ,ןוהטענ ּפַאכ ַא ךיז טָאה קַאשז

 -ענ ךָאנ ךיז טָאה רע ;טַאהעג טינ רע טָאה עססיב-ןעסיוועג

 ךָאנ טייצ עצנאנ יד שיזיפ טלהיפעג טוג רהעז ךיז טָאה ,טסיירט

 ןוא ,ןניז ן'פיוא טפָא םהיא טמוק ענירעוועס רעבָא .דרָאמ םעד

 טּפַאּכ --- ,רוטַאנ רעד ןופ ן'קַאשז ןעטונ תמאב םעד -- ן'קַאשז

 -ענבָא ן'ענעמָאליפ טָאה רע ןוא .,ןענייוו םוצ שזַא תונמחר ַא ןָא

 ,טייקניהורנוא ןייז ןעטלַאהַעב וצ ,ןוא "! םייחל , ַא טימ טרעפטנע

 : טגָאזעג ךינ רעד ןיא רע טָאה

 .המחלמ ַא ןערעוו ךָאנ ןָאק'ס ? טרעהעג ןיוש ---

 / == ;ןעיושענסיוא ענעמָאליפ טָאה .-- !ךילנעמנוא ---
 ? הַא ,ןעמעוו טימ

 ַא רערעייז סיּפע ,אי ....ןעסיירּפ יד טימ --- ,טפייה'פ ---

 ןיא ןעמ טָאה ןעטכענ .ןעינַאּפש ןופ גינעק ןערעוו ליוו ץנירּפ
 .טדערעג ןופרעד זיולב רעמַאק-ןעטַאטוּפעד רעד

 .ךיז רעסיוא ןערָאװעג זיא ענעמָאליּפ ןוא

 זנוא ךָאנ נונעג טינ !טפראדעב טינ רימ ןעבָאה רהעמ ---
 -מיטש ,ןעטיצסיבעלּפ ,ןעלהַאו ערעייז טימ חמ ַא טהערדראפ

 ,ןענָאלש ךיז טהעג ןעמ זַא ןוא ...! זיראּפ ןיא ןעטנוב ןוא ,טכער
 .ןעליבסנאמ עלא ןעמענראפ םתספה ןמ ךָאד ןעמ טעוו

 םעד -- :טינ ארומ ןייק ןעבָאה רימ --- ,רימ : ,הֶא ---
 ןעבָאה ןעלעוו רימ רעבָא ...ןערהיר טינ ןעמ רָאט ןהאבנעזייא
 ןוא ! ןָאיזיװָארּפ ןוא ?יח ןופ טרָאּפסנַארט םעד ייב תורצ גונעג
 ךָאד זומ ,ייַּבאד ןעטלַאה טעוו'ס זַא --- ,ןענָאז רָאנ ךייא ךימָאל
 .טכילפ ןייז ןוהט רעדעי

 -נוא טָאה יז זַא ,ט?היפרעד רע טָאה רעטרעוו עזעיד ייב
 י יי טיי, יב, עי י

. 
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 -עגנָא ,גנוטייצ ןיא ןעוועגנ זיא'ס .ןערהעלקרע טינ ךייא סע

 .קיטש סיורג ץנַאג ַא ןעבירש

 טינרָאג ךיז טכַאד טָאה רע ; ןעגָארטוצ ןערָאװעג זיא קַאשז

 :טלעמרומענ טָאה רע :; טרעהעג

 םִָאו ?ּפָאק םעד ןעהערד ָאד ךיז רימ ןעפראד סָאװ'--

 סע סָאװ טינ טסייוו טכירעג סָאד ביוא ....? ןָא זנוא סָאד טהעג

 ? ןעסיוו רימ ןעלָאז ןענאוו ןופ ,טוהט

 םהיא זיא םינּפ סָאד ןוא ,טכארטרַאּפ יוװ ךיז טָאה רע ןוא

 : טצעזעגוצ טָאה רע ןוא ,סאלב ןערָאװענ

 יד ,ךַא ....יורפ רעמירֶא רעד ףיוא תונמחר ַא רונ זיא'ס --

 !ךאבענ ,יורפ עמירָא ,עמירָא

 ךיא --- ,ץיה טימ ןעירשעגנסיוא עקעּפ טָאה --- ,ךיא ןּוא --

 יז ןעגעוורעד רימ ייב ךיז לָאז רעצימיא זַא ןוא ,יורפ ַא בָאה

 לָאז ךָאנרעד ןוא ,ןענרָאװרעד עדייב ייז ךיא טלָאװ .,ןערהירוצנָא

 .טינ ןיוש ךימ טרַאַא --- ,ּפָאק םעד ןעקַאהבָא רימ ןעמ

 טָאה ענעמָאליפ ,?יטש ןערָאװעג לָאמַא רעדיוו זיא'ס ןוא

 -עג ךיז טָאה ,ךאלזעלנ עניילק יד ןעסָאנעגנָא לָאמ ןעטייווצ םוצ

 יד טימ ןוהטעג היצ ַא טָאה ןוא גידנעכאל טשרמולכ טכַאמ

 ,ןעקָארשרעד גיטכיר ךיז יז טָאה ןעצרַאה ןיא רעבָא .סעציילּפ

 -קיוו עמומ טייז .ן'עקעּפ ףיוא טקוקעג לעניוא ןַא טימ טָאה ןוא

 זיירא טזומעג טָאה ןוא ,סופ ן'פיוא ןערָאװעג קנארק זיא עירָאט

 יד ייַּב ןעטסָאּפ רהיא ןעזָאלראפ טזומענ ןוא ,לָאטיּפש ַא ןיא

 ,ןיירנוא ,ןעזָאלעגבָא ןערָאװעג ךיז ייב עקעּפ זיא ,ןעלַאַאז-טרַאװ

 ,אירָאטקיװ עכילרעטומ ,עטוג יד ןיוש ָאטשינ ; ןעסירעגבָא ןּוא

 ןוא ,העבטמ עסייוו ַא דנַאה רעד ןיא ןיירא םהיא טשטילג סָאװ

 ןיא ,ערעדנַא יד זַא ,טינ ?יוװ יז ?ייוו ,שעוו סָאד םהיא טכירראפ

 ףיוא טינ החגשה ןייק טיג יז זַא ,ןעגידלושענ יז לָאז ,רווַאה

 ןוא םענייפ םעד ףיוא גידנעקוק ,ענעמָאליפ ןוא .ןַאמ רעייז

 ,טמירקראפ ךיז טָאה ,קאשז ןעטצוּפעגסיױא

 יז טָאה --- ? ןעקיטשרעד וטס?יוו בייוו רעזירַאּפ ןייד --

 ןעמ ,טינ ארומ ןייק בָאה --- :ןעצייר וצ םהיא טנערפעגרעביא

 .האיצמ ערעייהט יד ,ןעמענוצ טינ ריד ייב יז טעוװ
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 טסייוו רהיא .ייברעד ןעוועג ןיילַא ןיב'כ .ןערישזַאסַאּפ יד

 ,םעד ךָאנ ךָאװ א טשרע טריטסערא ןעמ טָאה ן'ָאבור זא ,ךָאד

 ץנאנ ךיז זיא רע ןעוו ,היול רעד ךָאנ ןענרָאמ ףיוא ךיילג ---

 עיס'מ וצ םהיא וצ טהעג .לאזקָאװ ן'פיוא ןעמוקעג גיטולבטלַאק

 ,ייבאד גידנערהעלקרע ,עציילּפ ןיא ןָא םהיא טּפאלק ןוא שאק

 -ענ ןיא ןערהיפוצבֶא םהיא ?העפעב ַא ןעמוקעב טָאה רע זַא

 ַא טינ ןרעדנַא םעד ןהֶא רענייא !רּונ טנעכערעב .סינגנעפ

 רעבָא ! טכענ עצנאנ ןעטרָאק ןיא טלעיּפשעג םענייא ןיא ,טירט

 9? ןוהט ןעמ ןָאק סָאװ -- ,רַאסימָאקדסגנוכוזרעטנוא זיא'מ זַא

 ,עניטָאללינ רעד וצ ןעמַאמ רעד טימ ןעטַאט םעד ןעמ טרהיפ

 טמהענ רע ןוא .עניױזַא גנוגיטפעשעב ַאזַא ןיוש זיא סָאד זַא --

 םהיא בָאה'כ ! שָאק עיס'מ רעד ,ןעצרַאה םוצ סָאװ גינייוו ךיז
 טָאה -- ,גנאל טינ ָאד ,"םרעממָאק-יד , עפאק יד ןיא ןעהעזעג
 ןייז ןופ ךיז טכַאמ רע ;ןעטרָאק ןיא טקַאהעג לעסיבַא סע רֶע
 .ַאשַאּפ ןעשיקריט םעד ןופ יו דניירפ

 ן'טימ ןוהטעג ץעז ַא טָאה ,טשטעווקראפ רענהיײא יד ,עקעּפ
 .שיט ןיא טסיופ

 סָאד ןוא ץאלּפ ס'ָאבור ףיוא ןִייז לָאז ךיא ןעוו !לעווייט םוצ
 טבעל רהיא ....רענרעה רָאֶאּפ ַא טלעטשענוצ רימ טלָאװ בייוו
 טהעג ןעמעוו ןוא ,קעװַא יז טע'גרה רערעדנַא ןַא ,בייוו ןייז טימ
 ןעצאלפ ןָאק'מ ,ךייא גָאז ךיא ....ןייֵלַא םהיא ?ןע'טּפשמ ןעמ

 ! החיצר אזא ןופ

 -ענבָא ךיז ענעמָאליפ טָאה -- ,המהב עסיורנ ,רעבָא ---
 םענעי סע טָאה רע זא ,ן'ָאבור ךָאד טגידלושעב ןעמ --- ,ןעפור
 בעילוצ ,יורפ רעד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז םוא ,טצעהענרעטנוא

 סיױרַא ךיז טזייוו סע .טלהעצרעד ןעמ יװ ,ןעכאז-דלעג סיּפע

 -טּפיוה םעד ןופ ?רעגייז סָאד ןענופעג ן'שיבַאק ייַב טָאה ןעמ זַא

 טָאה'מ סָאװ ,ררעה םעד ,רהיא טקנערעג -- .ןערָאמנַארג רעטכיר

 .קירוצ רהָאי ןעבלַאהרעדנָא ַא טימ ךָאנ ןָאגַאװ ןיא טעדרָאמרע
 -עג רעניטצעי רעד טימ טּפינקראפ דרָאמ םענעי ןעמ טָאה ,וג
 ןָאק ךיא .ענינעשימ ערעטסניפ ַא ןערָאװענ זיא'ס ןוא עטכיש

 "בי יי יי ע"י ייד 7
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 ןַײז וצ יוזא ָאד ךיז ט?עכיימש יז סָאװ ,טכוזרעפייא ןופ טּכָאקעג

 .ןעטסטלע

 -ָאקלָאפ טימ טרעפטנעעג טסינישַאמ רעד טָאה -- ,אי --

 .טכירעג םוצ סיורא ךימ טפור ןעמ --- ,טייקגיהור ענעמ

 טימ ןעדירפוצ ןיוש ,טקורעגוצ םהיא וצ ךיז טָאה ענעמָאליּפ

 -נעלע ן'טימ ןערהירנא םהיא ןָא ךיז ןָאק יז סָאװ ןיילַא םעד

 .ןעגיוב

 עיס'מ ,ךֶא ...תודע ןא ךיוא ןיב ךיא ,ךיוא ךימ ןוא --
 -- ,ךייא ןענעוו ןענערפסיֹוא ןעמונעג ךימ טָאה'מ תעשב ,קַאשז
 גיטכיר ףיוא ןעניפעגסיוא טלָאװעג טָאה'מ ,ךָאד טסייוו רהיא

 זַא ,אי -- ;ךאבענ עטעדרָאמרע רעד וצ עסינטלעהרעפ ערעייא

 -עג רעטכיר םעד ךיא בָאה ,ןעגערפסיוא ןעמונעג ךימ טָאה'מ

 --- ,טרעטעגראפ יז ךָאד טָאה רע ,רעטכיר ררעה ,רעבָא : טגָאז

 ,ןיינ "! ןוהט סטכעלש סיּפע ןעלעוו רהיא לָאז רע זַא ךילנעמנוא

 בָאה ךיא -- ,ןעמאזוצ ןעהעזעג עדייב ךייא בָאה ךיא !רשפא

 .דער ךיא סָאװ ןופ ןעפַיוו טנאקעג

 -כיילג רהעז טרעטסנעעג ןאמ רעגנוי רעד טָאה --- ,הֶא --

 טנָאקעג ייז בָאה ךיא :טגרָאזעג טינ ךיז בָאה ךיא --- ,גיטליג

 .,ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,טייצ רעצנאג רעד ןופ גנונכעד ַא ןעּבעג

 טינ רימ טָאה עינאּפמָאק יד זַא ןוא ....עדנוטש ךָאנ עדנוטש

 טָאה'מ סָאװ ,ראפרעד יקַאט סָאד זיא ,עלעטש ןיימ ןופ טגָאזעגבָא

 א .עטסעדנימ סָאד טינ רימ ןעגעג
 םאזגנאל יירד עלא ןעבָאה ייז ; ליטש ןערָאװעג זיא'ס

 : .ןעקנורטעג

 רעדיוו ענעמָאליפ טָאה --- ,רעטיצ ַא ןָא שזַא טמענ'ס --

 -ערַא טָאה'מ ןעכלעוו ,שיבאק רעד ,היח עזייב יד -- .טגָאזעג

 עמירָא יד ןופ טולב יד ןיא טקנוטעגנייא ןעצנאג ןיא -- ,טריט

 ,טסרעה !ןענייז רענעמ ענינייא ןעטָאידיא ןימ ַא'ס !עמַאד

 זיא יורפ יד זַא ןוא --- ,יז ?יוו ןעמ ?ייוו ,יורפ ַא ןענע'נרה ןהעג

 סָאד ,רהיא טסייוו ןוא ...! ןופרעד סעּפע ייז ןעבָאה ,טיוט ןיוש

 טָאה שָאק עיס'מ יװ ,ןעסעגראפ טינ ןעבעל ןיימ ןיא ךיא לעוװ

 ריפ עמרָאפטאלּפ רעֶד ףיֹוא ,ָאבור עיס'מ טריטסערַא טלָאמעי
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 זוצ ךָאנ דלאב יז טָאה ,ךאלזעלג יד גידנעננאלרעד ןוא

 : טצעזעג

 טכאמענוצ ךָאד טָאה עלבעל םַאדַאמ ? טרעהעג ןיוש ---

 ,טגָאזעג דימת בָאה'כ ,הֶא ...! הירפ רעד ןיא טנייה ,לעניוא ןַא
 -- ןעטניה ןופ הריד עיינ רהיא ,טיוט רהיא ןייז טעוװ סָאד זַא
 ףיז טעשטומענבָא ָאד ךָאנ טָאה יז .סינגנעפעג רע'תמא ןַא
 רהעמ סָאװ ,ץראה סָאד ןעסעגעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,טַאנָאמ רעיפ
 ,ההיא טניימ ,סָאװ ןוא ....טינ יז טהעז ךַאד םענרעניצ םעד יו
 -ענ טינ רהעמ ןיוש טָאה יז ןעוו ,ףוס םעד טכַאמעג רהיא טָאה

 רהעמ טָאה יז ? ?הוטש ןעכייוו רהיא ןופ ןעהעטשפיוא טנָאק
 עיס'מ ןוא ןָאשינ ?עזאומדַאמ ןערינָאיּפשכָאנ טנָאקעג טינ ןיוש
 / =עג ַאזַא רהיא ייב ןערָאװעג ןיֹוש זיא סָאד ןוא --- ,עידַאבַאד
 ,ןיירא טיוט ן'זיב טקנערקעג יז טָאה'ס ,רימ טביולג ,טיײיהנהָאװ

 .ןופרעד ןעברָאטשענ יקַאט זיא יז ןוא ,ןעּפַאכ טינ יז ןָאק יז סָאװ

 ןעּפָארט ַא טכוזראפ ,טלעטשענבָא ךיז טָאה ענעמָאליפ
 .ןוהטעג ְּךַאל ַא טָאה ןוא ,סּפַאנש

 ייז רעבָא .ןעמאזוצ ןעבעל ייז זַא ,טינ ענארפ ןייק ---

 ןוא ,טינ ייז טרעה ןעמ ןוא ,טינ ייז טהעז ןעמ ...גולק ױזַא ןענייז

 עקניניילק יד זַא ,ךיא סייוו םעד םעֶלַא ךָאנ רעבָא ....ייז ּפַאכ העג

 רעבָא .דנעבא ןיא ,ןעהעזעג לָאמַא אי ייז טָאה ןעלומ םַאדַאמ

 ַא וצ ןיא יז ;ןעזָאלראפ ךיז רהיא טנעמ ,ןעדער טינ טעװ יז

 -?עהסיורא רעד ,ןַאמ רהיא זיא ,םעד ץוח ַא ןוא ,רַאנ רעסיורג
 ...רעפ

 .דער יד ןעגָאלשעגרעביא ָאד ןיילַא ךיז טָאה יז ןוא

 ךָאד ךיז טביוה ,גָאט טכַא רעביא ,ךייא טעב'כ ,טרעה ---
 ..טכירעג ן'ראפ רעהראפ ס'ָאבור ,ןַאור ןיא ,ןָא

 טינ ןייֵלַא ,טרעהעג עקעּפ ןוא קַאשז ןעבָאה רעהַא זיב
 ןעטלאהעג יז טושּפ טָאה עקעּפ .טרָאװ א גידנעלעטשניירא
 ןייק רעבָא יז טנעלפ םהיא טימ ;עקרעּפַאלּפ עטסוּפ ַא ראפ

 ןעניוא יד רהיא ןופ טציא טָאה רע ןוא ,לעיפ יוזא ןעדער טינ לָאמ |
 רהעמ ץלַא וייווכעלסיב ךיז טָאה רע ל?ייוו ,טזָאלעגּפָארַא טינ
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 -עג זיא געוו ן'פיוא לעטנִיוו עשירפ סָאד ,ליטש ױזַא ןעוועג זיא

 !טכַאנ ינוי רעמיראוו רעד ןיא םהענעגנא ױזַא ןעוו
 זעבָאה ,רווַאה ןיא ןיײרַא זיא גוצ רעד ןעוו ,ףניפ רהוא ףלע

 טימ ןעוועג קסעתמ יז ,דניירפ עטונג- ייווצ יוװ ,רענעמ ייווצ יד

 ,לָאמ עלא יו ןישַאמ רעד

 -סיורא טלָאזעג ןיוש ןעבָאה ייז ןעוו ,טונימ רעד ןיא רעבָא

 סַאג רעד ןיא ןעגעל ךיז ןעהעג וצ עיצנַאטס רעד ןופ ןהעג

 .ןוהטעג ףור ַא רעצימיא ייז טָאה ,ןילעזַאמ-אוסנארפ

 .עלייוו ַא ףוֵא ןירַא טסוק ? ױזַא ךיז רהיא טלייא סָאוו ---

 טראוועגבָא גיטנעק טָאה עכלעוו ,ענעמָאליפ ןעוועג זיא סָאד

 -נוא ןַא גיטסַאה טָאה יז .ל?לעווש ס'רעדורב רהיא ייב ן'ּקַאשז

 ןוא ;ן'עקעּפ ןעהעזרעד טָאה יז ןעוו ןוהטעג ךַאמ םענעדירפוצ

 בעילוצ רונ ןעמאזוצ ןעפור וצ ןעדייב ייז ןעסָאלשעב ךיז טָאה יז

 רהיא טימ רעטרעוו רָאָאֹּפ ַא ןעדער ןענעק וצ ןעגינעגראפ םעד

 -עװנַא יד ןהעטשסיוא ןעזומ רַאפרעד לָאז יז ןעוו ,דניירפ םעיינ

 .עקעּפ ןעטלא רהיא ןופ טייהנעז

 .טעשטרובעגסיורא עקעּפ טָאה --- ! הע ,ךַאמעג זנוא זָאל --

 .ןעפַאלש ןעליוו רימ ,ּפָא ְךיִז עּפעשט ---

 -עג ענעמָאליפ טָאה ---! לעסיבַא זיא רע ,ךילדניירפ יו --- '

 טינ זיא קַאשז עיס'מ רעבָא -- ; רעטכעלעג ַא טימ טרעפטנע

 טינ ...עלעזעלג ַא רימ טימ ןעקנירטסיוא טעװ רע ;וד יװ
 ? קַאשז עיס'מ ,רהַאו

 -כיזרָאפ סיוא ,טאהעגנ העדב ןיוש טָאה טסינישַאמ רעד

 ;ןייא טמיטש ןוא עקעּפ טמענ :ןעגאוטנע וצ ךיז ,טייקניט

 ןעקוקכָאנ טוג עדייב ייז טעװ רע זַא עעדיא ןַא ןיירַא זיא םהיא

 .ןענייצרעביא ןענָאק רעכיז ָאד ףךיז טעוו ןּוא

 -עגקעוַא ךיז ןעבָאה ,ּךיק ןיא ןעגנאגעג ןיירא ןענייז ייז

 ,סּפַאנש לעשעלפ ַא טלעטשעגקעװַא טָאה יז ןוא ,שיט םייב טצעז

 ; ןָאט ןענירדינ ַא ןיא גידנערהעלקרע

 ?ייוו ,םראל לעיפ וצ ןעכאמ וצ טינ ןעהימעב ךיז ףראד'מ --

 עי נירביא טינ סאו רע ןוא ,ןעביוא ןופ טפאלש רעדורב ןיימ -

 : .םלוע ןַא ָאד זיא רימ ייב זַא



 .היח עגיסיפ-ייווצ יד 504

 .ןעמוק טינ קירוצ ןיוש טעוװ ןעיירד ןיא ןעבעל רענילָאמַא רעייז
 -דניירפ יד ןעברָאטשעגבָא ךיוא זיא "ן'ַאזיל , ןופ טוט ן'טימ

 טציא .ןויטָאמָאקָאל םעד ןוא ן'עקעּפ ןֹוא םהיא ןעשיווצ טפאש
 ןיא סָאװ ,?עפיירש ַא ועביא ,טינרָאנ ַא רעביא ךיז ייז ןענירק

 טםינ ןיא סָאװ ,ןעליוק עטעּפָאל ַא רעביא ,טפיורשראפ טסעפ וצ

 טכַאמענבָא ךיז ייב טָאה קַאשז ןוא .,ןעפרַאװעגרעטנוא גיטּכיר

 לָאז'ס טלָאװענ טינ טָאה רע ; ןענעמָאליּפ טימ גיטכיזרָאפ ןייז ּוצ

 טרָא ןעננע םעד ןיא ָאד ייז ןעשיווצ געירק רענעּפָא ןַא ןערעוו

 ןכז ?כ .רעצייה .ןייז ןוא:םהיא ,ייז טנָארט סָאװ ,ןישַאמ רעד ייב

 בָא ןָאק רע זַא ,טלעדנאהעב טוג טרעוו רע זַא ,טלהיפ עקעּפ

 טזָאל קַאשז סָאװ ןעסעבָא ךיוא ןוא ,ןעליוק יד ןופ ןערָאּפש-
 ןוא ,טנלָאֿפ ןוא טנוה ַא יֹוװ יירטעג ראפרעד זיא ןוא .,רעביא

 ּייז ןענעק ,ןעגיוא יד ןעמונענסיורא ןעדעי ַא ן'קַאשז ראפ טלָאװ

 -ענ עכילנעט רעייז ןיא ,טדערעגמוא ,רעדירב ייווצ יו ןעבעל

 וצ ךיז םוא רעטרעוו עלעיפ ןיא ףיז גידנעניטיונ טינ ,רהַאּפ

 ןוא ,ןהעטשרַאפ וצ ףיוא ךיז טרעה ןעמ זַא רעבָא .ןהעטשרַאפ

 -אזוצ ןעלסיירט ךיז ,טייז ייב טייז ןעהעטש ךילגעט-נָאט זומ ןעמ

 ,ןעסע ןייא ןיא ןעטלַאה ןערעדנא םעד רענייא ייבאד ךיז ןוא ,ןעמ

 -מָאק יד טָאה טסיזמוא טינ .םנהיג .ַא טּוׁשּפ ןערעוו סָאד זֹומ

 םער ןוא טסינישַאמ םעד טדיישוצ ,ךָאו ענֶעי טשרע ,עינאּפ

 רעביא סיּפע:?ייוו + ; גוצ-סערּפסקע רעגרוברעש םעד ןּופ רעצייה
 ,העצויה םעד ןעסענעג ךאפנייא טסינישַאמ רעד טָאה ,יורפ ַא

 ןעבָאה ייז ןּוא ; ןענלָאפ טלָאװעג םינ טָאה רעדיוװ רענעי ןֹוא
 גיהנעסענראפ ןעצנאג ןיא ראגנָאז ,טע'גרה'עג ןוא ןעגָאלשעג ךיז

 יד טימ:ָאד ןערהיפ ייז סָאוװ ןערישזַאסַאּפ עססַאמ עצנאג יד ןָא

 .טייקלענש עטסערג

 םעד טנעפעעג רעדיוו םעד ךָאנ ןיֹוש עקעּפ טָאה לָאמ ייווצ
 יבא ,ןענלָאפ וצ טינ יבא ךאפנייא ,ןעליוק ןעפראווניירא ,ןעוויוא
 =עז טינ טכַאמענ ךיז טָאה קַאשז ןוא ;נעירק ַא ןערעוו לָאז'ס
 ןעניז ןיא זיולב ,טייּברא ןייז ןיא טפעיטראפ קרַאטש ,נידנעה
 םעד ןופ ?עדער סָאד ןוהט וצ הערד ַא עלייוו עלא גידנעבָאה
 ןעסיורד ןיא ןוא .קֹורד םעד טרענעלקרַאֿפ סָאװ ,רָאטקעשזניא
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 טימ טרעפטנעעג טָאה רע .נירעיורט רהעז ןֹוא רעטכינ ןעהעז

 : עמיטש רעפראש ַא

 .רהָאלק ןהעז ?יוו ןעמ ןעוו ,ןעגיוא יד ןענעפע ףראד ןעמ ---

 ַא יו ,ןוהטעג קוק ַא םהיא ףיוא טכַאדרעפ טימ טָאה קַאשז

 .ןייר ץנאג טינ זיא ןעסיוועג סָאד ןעמעוו ייב שנעמ

 יוצ ךיז ןעסָאלשעב ךילדנע קַאשז טָאה םעד ראפ ךָאװ ַא

 רעד טימ ,רבח ןייז ןופ רעטבעילעג רעד טימ ןעמוק ןעמאז

 רעגנַאל ַא ןופ ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,ן'ענעמָאליפ רעכילקערש

 .ץַאק עטבעילרעפ ערעגָאמ ַא יו םהיא םורא טהערדעג טייצ

 -טבעלשעג םעד ןעגעוו טלעדנַאהעג טינ ָאד ךיז טָאה ן'קַאשז ייב
 וצ שנואוו םעד ןעבעגעגכָאנ רונ ךיז טָאה רע ;להיפעג ןעכיל -

 ,טלייהעגסיוא ןעצנאג ןיא ןיוש ןיא רע יצ ,עבָארּפ ַא ןעכַאמ

 עכילקערש ןייז טלעטשעג ןעדירפוצ ןיוש טָאה רע ןעוו םעד ךָאנ

 רהיא ןוא ןעבעל יורפ רעזעיד טימ טָא ,רע ןעק ? סינפרידעב

 לָאמ ייווצ ןיוש ? ןיירא זלַאה ןיא רעסעמ ַא ןעכעטשניירא טינ

 ,עהורנוא ןייק --- : טינ רָאג ןוא --- ,ןעוועג רהיא ייב רע זיא

 -סיוא רעכילהערפ רעגיהור ןייז ,דיירפ עסיורג ןייז ! קערש ןייק

 ןיפ ,ןעסיוו ןייז ןהֶא וליפא ,ןעגנַאהעגבָא ,ןייז ןָאק ,טָאה ,ןעהעז

 -נעמ עלא טימ ךיילג שנעמ ַא זיא רע זַא ,טייהנעדירפוצ רעד

 .ןעש

 ּויטָאמָאקָאל ןופ ןעוויוא םעד טנעפעעג טָאה עקעּפ ןעוו

 : טלעטשעגבָא קַאשז םהיא טָאה ,ןעליוק ןעפראוו-וצניירא

 ןישַאמ יד ;לעיפ וצ טינ יז טביירט ! ןיינ ,ןיינ --

 .טוג טהעג

 .יירעלדיז םָארטש ַא טימ ןעסָאשעגסױא טָאה רעצייה רעד

 ַאזַא ....עניצומש ַאזַא ....רהיא ףיוא רהָאי ַאזַא ? טוג --

 ,ענירעהירפ יד ,ענעי ףיוא זַא רונ ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ....עיטסעב

 -יטש אזא ןעוועג זיא יז ?הָאוובֶא ,ןעזָאלבעג ָאי יז ןעמ טָאה
 יד טינ וליפא טָאה יז --- ,ָאד עקרעּפעלש יד ןוא ....! עקנעל

 .ןעטניה ןיא סופ ן'טימ קירב ַא ןעגעירק וצ הטרעוו

 -נאג ןיא רעסעב קַאשז טָאה ,ןערעזייבוצ וצ טינ ךיז םוא

 זַא ,טלהיפעג טוג ץנאג ךיוא רעבָא טָאה רע .ןעניוושראפ ןעצ
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 ןוא נידנערעפטנע טינ ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג טָאה ָאבור
 -עוועפ ןופ ןעגיוא יד ןעסיירוצבא עדנַאטש םיא גידנעייז טיג
 ,סערׂש ןעכילסעה ןופ קורדסיוא ן'טימ םינּפ רהיא ןופ ,ן'עניר

 ןוא ,ןרעטש ן'רעביא טלעטשעגפיוא ,ראאה עצרַאװש ערהיא טימ

 -עג ןעבָאה סָאװ ,ןעניוא עיולב עטנעפעעגפיוא טיירב רהיֵא טימ

 ? םוראוו : טנערפ

.2 

 טָאה ,טכַאנ ינוי רעמירַאװ ַא ןיא ,רעטעּפש טַאנָאמ יירד

 ןופ סיורא זיא סָאװ ,רווַאה ןייק סערּפסקע םעד טרהיפענ קַאשז

 רע עּכלעוװו ,608 רעמונ ,ןישַאמ עיינ ןייז .ןעבעיז בלַאה זיראפ

 -ענ ןעוועג טינ זיא ,טייברא רעד וצ ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה

 ע;נוי יד יווװ עדארג ןעוועג זיא יז ;נידווערהיר רעדָא םאזכרָאה

 ןעזָאל ייז רעדייא ,ןענהָאװענוצ ננאל ףראד ןעמ עכלעוו ,ךאלדרעפ
 טימ ןעטלָאשעגנ יז רע טָאה טפָא רהעז .םיוצ םעד ןוהטנָא ךיז

 רהיא ףיוא טָאה רע ; "ן'ַאזיל , ְךָאנ טקנייבעג טָאה ןוא תוללק

 טרָאטעג טינ לָאמ ןייק טָאה ןוא ,ןעסאּפפיוא טזומעג גידנעטש

 ענעי רעבָא .לעדער-רעילונער םעד ןופ דנַאה יד ןעמהענבָארַא

 םהיא זַא ,םהענעננא ןֹוא ןהעש ױזַא ןעוועג ?עמיה רעד זיא טכַאנ

 רהיא ןוא גנערטש הענינעוו סָאװטע ןייז וצ טסולנרעפ ךיז טָאה

 ;עיזַאטנַאפ רהיא טיול ןעפיול יוצ טייהיירפ יד ?עסיבא ןעבעג

 םהיא טָאה טפול רעיירפ ,רעשירפ רעד ןופ ןעמהטָאנייא סָאד

 -ענ טינ לָאמ ןייק ְךָאנ ךיז טָאה רע ,טכאמעגנ ןעדירפוצ רהעז

 פופ ןוא רעטניהורעב ַא ,עסיבנעסיוועג ענַײק :טוג ױזַא ט?היפ

 .טייהנעדירפוצ רעכילקילנ טימ

 ,טרערעג טינ לָאמ ןייק נעװו ן'פיוא טָאה רעכלעוו ,קַאשז

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעקעּפ טימ סאּפש טכאמעג טציא טָאה
 .רעצייה סלַא ןעבעגעג רעדעיונ םהיא

 יֹוזַא ןעניוא יד טימ רהיא טקוק סיּפע ? סע טמוק יו ---

 -עג טינ רָאנ לָאמ ןייק רעסאוו ץֹוח ַא טלָאװ רהיא יוװ ךיילנ

 .ןעקנורט

 -עגסיוא טײהנהָאװעג ןייז ןענענ טָאה עקעּפ ,ךילקריוו ןוא
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 גידנעּפַאטנָא ,זיא ןֹוא ןעסָאלשעב שיבַאק ךיז טָאה ךילדנע
 ם'ןופ רהיט רענעפָא רעד ראפ ,ןעגנאנעגפיורא ,דנעה יד טימ
 רעליטש רעד ןיא .טלעטשעגבָא רעדעיוװ ךיז רע טָאה רעמיצ
 ,ןעזיוועגסיוא ןעטייוו רעד ןופ םהיא ךיז טָאה ,ּפמָאל ם'ןופ טכיפ
 טָאה ענירעוועס ,ךאלדיילק גרַאב רעצנאג ַא טנעיל טעב ןעבענ זַא
 . טימ ןֹוא שינעקערש טימ .ןוהטעגסיוא ,לעפייווצ ענהָא ,ןיוש ךיז
 מָאה ָאד .ןוהטעג ףור ַא ?יטש יז רע טָאה ץרַאה ןעדנעּפַאלק ַא

 ,ןענַאטשרעּפ סעֶלַא טָאה רע ,טולב סָאד ןעהעזרעד גנולצולּפ רע
 טָאה סָאװ ,יירשענ ןעכילקערש ַא טימ זָאל ַא ןעבענעג ךיז טָאה
 ! טָאג ןייפ .ןעצראה םענעכָארבוצ ןייז ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז

 רהיא ןיא טרעריילשעגרערינַא ןוא ,עטעדרָאמרע ןַא -- יז זיא סָאד
 .....| טייקטעקַאנ רעכילקילגנוא

 ןוא ,ךָאנ טמעהטָא יז זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה סע
 -נאש עכילנייּפ אזַא ,גנולפייווצרעפ ַאזַא ןעמונעגנָא טָאה םהיא

 - ,ןוהטעג ּפַאכ ַא יז טָאה רע זַא ,עטעקַאנ א ן'ססוג ןעהעז וצ יז עד
 -עגקעווא ,ןעביוהעגֿפױא יז טָאה ,סמרָא ענייז ןיא ,רעדורב ַא יוו
 יז ,ךאלייל סָאד ןעביוהעגפיוא טָאה רע ;טעב ן'פיוא טנעל

 עניצנייא יד --- ,גנומרַאמוא רעזעיד טימ רעבָא .ןעקעדוצוצ
 / -- טאהעג רהיא ןוֿפ זיא סע ןעוו טָאה רע סָאװ ,טייקכילבעיל
 .טסורב יד ןוא טנעה עדייב טרימשעגנייא טולב טימ ךיִז רע טָאה
 ...טעֿפַאקעג םהיא ןופ טָאה טולב רהיא

 עכלעוו ,ן'ראזימ ןוא ן'ָאבור ןעהעזרעד רע טָאה גנולצולּפ

 ןעסָאלשעב ךיוא ךיז ןעבָאה ייז .ןעגנאגעגניירא סָאװ רָאנ ןענייז

 ָאבור .ןעפָא ןערהיט עלא ןענופעג ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעמוקוצפיורַא
 -עגבֶא ךיז טָאה רע ?ייוו ,רעטעּפש לעסיבַא ןעמוקעגנָא זיא
 ףעסיבַא ןאד םהיא טָאה רעכלעוו ,ן'רַאזימ טימ ןעדער טלעטש
 עדייב ןעבָאה ייז .ףערּפשעג םעד גידנעצעזטרָאפ ,טיילגַאב
 ןענייז טנעה יד ןעמעוו ייב ,ן'שיבַאק ףיוא טקוקעג טרעדנואוורעפ
 .בצק א ייב יװ ,טגיטולבראפ ןעוועג

 טָאה --- ,רעטכיר-טּפיוה םייב יו ,ְּךֶאטש רעבלעז רעד --
 .דנואוו יד גידנעטכארטעב ,רַאזימ טגָאזעג
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 -מואירט יז ,לעפייווצ ןייק .קילננוא ן'ְּךֶאנ ץיה טאהענ טָאה רֶע

 ...עכַאר רהיא ןיא טציא טריפ

 -נואווענ ךיז טָאה רע ; קערש ןופ טרעווילגרעפ טרעוו קַאשז

 ננאל יוזא ָאד ךיז רע טמאז סָאװ ? ָאד רע טֹוהַט סָאװ ,טרעד

 -נָא ןיא רע ,דרָאמ א ןעננאגעב טָאה רע { רעמיצ ןעזעיד ןיא

 ןופ ןייוו ןעכילקערש םעד ןוֿפ טפיוזעב ןוא טנידעירפעב ,טגיטעזעג

 ...ןעכערברעפ

 רעד ףיוא רעסעמ ןָא ךיז טעּפעשטראפ רע .טפיולטנא רע ןוא

 -ַאּפ יד טנעפע ןוא ּפערט יד ןופ ּפָארַא ?ענש טפיול רע :דרע

 םיורג ןעווענ טינ טלָאוװ רהיט עניילק יד יוו ךיילנ ,רהיט ענדאר

 -טניט רעד ןיא ,ןעסיורד ןיא סיורא עגושמ יוו טהילפ ןוא ,נונעג

 ןליפא ךיז טָאה רע .ןעדנואוושרעפ טרעוו ןוא ,טכַאנ רעצראווש

 סָאװ ,זיוה ענעטלָאשרעפ סָאד ןוא .טקוקעגמוא טינ לָאמ ןייא ןייק

 רעביא זיא ,נעוו ןופ נערב םייב טיִיז רעד טימ ןענַאטשעג זיא

 .טיוט ןופ טכַאמ רעד ןיא ןעטניה ןופ ןעבילבענ

 שיבַאק זיא ,עגיררעהירפ יד ןיא יז עדארנ ,טכַאנ עזעיד

 -נֹוא טהעודענמורַא ךיז טָאה ןוא ,טױלּפ םעד ןעכָארקעגרעבכירַא

 ןעמ זַא ,טסואווענ טונ טָאה רע .רעטסנעפ ס'ענירעוועס רעט

 רע סָאװ ,טרעדנואוועג טינ ךיז טָאה ןּוא ן'ִאכור ףיוא טרַאװ

 רעבָא .ןעדָאל ם'ןופ ןעטלאּפש יד ףרוד ןייש יד ןעהעזעג טָאה

 -נײרַא םענדַארַאּפ םער ןופ ןעגנורּפשענבָארַא זיא סָאװ ןַאמ רעזיד

 -?עפ יד רעביא ןעפָאלענקעװא רעטעדליוודוצ ַא יוו זיא ןוא ,גנַאג
 זיא סע .ננורעדנואוורעפ ןופ טלענענענוצ יוו םהיא טָאה ,רעד

 םעד ְּךָאנ ךיז ןענָאױצכָאנ טעּפש וצ ןעוועג יַאס יוז יַאס ןיוש

 ןייטש רעטעדנואוורעפ ןוא רענעקָארשרעד רעד ןוא .םענעּפָאלטנַא

 םעד ןּופ רהיט רענעפָא רעד ראפ ןהעטש ןעבילבענ זיא רעכערב

 -ניפ ַא ןופ גנונעפע יד יוװ ןעהעזעגסיוא טָאה עכלעוו ,גנַאגניײרַא

 טָאה סָאװ .העד רעד טימ ןענָאלשעג ךיז טָאה רע .לייה רערעטס

 יד ,טייקליטש עפעיט יד ? ןהענניירא רשפא רע לָאז 4 טריסַאּפ

 טרָאד ,ּפמָאל רעדנענערב רעד ןוא טייקכילנעוועבנוא ענעמָאקלָאפ

 רעדנענייטשי ַא טימ ןעצראה ן'פיוא טקיררעג םהיא ןעבָאה ,זעביוא

 .טסגנַא

 ץץרעי
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 ךוא ,ןעּפַאלקנָא דלַאב ףרַאד סָאװ ,ָאבור ןוא גוצ ַא ל?ָאמ ַא

 .ןעסעגרעפ רָאג רע טָאה םהיא ןא ? ןענ'נרה ?יור רע ןעכלעוו

 -לַאהעג טָאה רע רעבָא ,ןוהטעג גנַאב טינ רָאג סָאד טָאה ן'קַאשז

 -ַאּפ ָאד טָאה סָאװ ? סָאװ וצ .שירַאנ ראפ טָארט ןייז ןעט

 טהיא טָאה סָאװ ןוא ,טבעילעג טָאה רע סָאװ ,יורפ יד .? טריס

 ַא טימ טעקראּפ ן'ףיוא טציא טנעיל ,טבעילעג יךילטפאשנעדייל

 יד -- ,ןאמ רהיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ; ןלאה םענעטינשוצ

 טציא רע טמוק טָא ןוא .טבעל --- ,קילנ רעייז וצ גנורעטש-טּפיוה

 רעד ןיא ,רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ ץלַא ,טירש ייב טירש ,ןָא
 ּפָא ןעטיה ,ן'ָאבור םהיא יוװ ןיוש גנאל ןעטַאנָאמ ..שינרעטסניפ

 .םַאזנַאל ,טייקכילשנעמ ןופ ןעעדיא .ענייז ןוא גנוהיצרע ס'קַאשז

 ןעשנעמ םעד טָא .תורוד רוד ןופ עטנע'שרי'עג ןּוא ענעברָאוװרע

 ,לייהטנעגעג ןיא ,ָאד ןוא ! ןעטרַאװּפֶא טנָאקעג טינ רע טָאה

 ןעסיירניה ךיז רע טזָאל ,סערעטניא םענענייא ןייז ןעגעג רַאגָאז

 רעד ןופ --- ,עטנע'שרי'עג ַא ךיוא --- ,דלַאװעג ךָאנ טשרוד יד ןופ

 עגיטייצראפ יד ןיא טָאה סָאוי ,דרָאמ ַא ןעהעגעב וצ סינפרידעב

 -ייווצ רעד ףיוא ןעפראוו וצ ךיז היח ןייא ןעננואווצעגנ רעדלעוו

 ןעמ ? גנוגעלרעביא טימ ןעד ןעמ ט'גרה ,ךילקריוי ןוא .,רעט

 -יא ןא --- ,ןעוורענ ןוא טולב ןופ סלופמיא ן'רעטנוא ,רונ ט'נרה

 ּוצ טייקגיטיונ יד ,ןעטיירטש עגיטייצרַאפ יד ןופ שינעביילברעב

 ,רערעקרַאטש רעד ןעלהיפ וצ ךיז דיירפ יד ןֹוא ,ןעבעל
 רעד ןּופ טייקדעימ יד רונ טלהיפעג טציא ןיוש טָאה קַאשז

 -דעפ סָאד ?יוו רע : טלעמוטוצ יוװ זיא רע רעבָא ,גנונידעירפעב

 -ויל רעטגידעירפעב ןייז .ןופ שינעפעיט רעדו ןיא רעבָא ,ןעהעטש

 סָאד ןוא גנוניוטשרע יד יו ,ןענופעג רהעמ טינ רע טָאה טפאשנעד

 ןיוש ןעמ ןָאק ןעטביררַאפ זא ,ןייזטסואוועב עגירעיורט ,ערעטיב

 רהיא טימ רעכילקילננוא רעד ןופ ןעהעזסיוא סָאד .,טינ סָאד

 -גערטרענוא ןערָאװעג םהיא זיא קילב ןעדנעגארפ ,םענעקָארשרעד

 טָאה רע רעבָא ,ןעניוא יד ןערהעקבָא טלָאװעג טָאה רע .ךיִּל
 קע םייב טהעטש רוגיפ עסייוו ,ערעדנַא ןַא סעּפע זַא ,טלהיפרעד

 ? ןעזייוועב וצ ךיז םהיא לענש יוזא תמ רעד ןיוש טמוק ...טעכ -

 ןעוו ,ןעמוקעג לָאמַא ןיוש זיא יז .ן'ערָאלפ טנעקרעד רע רעבָא
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 טנַאמרעד גנילצולּפ ךיז רע טָאה גָאטהעװ ןעפרַאש ַא טימ
 -טּפיוה םעד ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד ןָא ,דרָאמ ןעטייווצ א ןיא

 -קערש רענעי ןיא ןעהעזעג טָאה רע ןעכלעוו ,ןערָאמנַארנ רעטכיר

 עדארנ .ןענאד ןופ הטעמ טרעדנוה ףניפ א ןענעג ,טכאנ רעכיל

 ,רעּפרעק ןעכילשנעמ ןעסייוו ןעזעיד ןופ ךיוא זיא ,םענעי ןופ יו

 ענעסירוצ יו ,רהעמ טינ ןערָאװעג ,טולב טימ ןעסָאנעב זיא סָאװ

 ; עטנַארט עטליופוצ ַא ,עקלַאיל ענעכָארבוצ ןימ ַא --- ,רעקיטש

 ם'ןופ ּפַאלק ןייא רֹונ ןעשנעמ םעד ןופ טכַאמעג טָאה סָאד ןוא

 ,טעדרָאמרע טָאה רע ! ןעוועגנ יקאט סָאד זיא יוזא ,אי .רעסעמ
 ,ךיוא יז .דרע רעד ףיוא טציא םהיא רַאפ טנעיל סָאװ טָא ןוא

 ןיא יז רעבָא ; קירוצ לאפ א ןעבענענ טָאה ,רענעי יוװ עדארג

 ירד ,טייז רעד רעטנוא דנאה עקניל יד ,ןעקור ן'פיוא ןעלאפענ

 ןיא .?עסקַא ם'ןופ ןעסירעגבָא בלַאה ןוא ןעניובעגנייא עטכער

 ןעד רע טָאה ,ןַאמ םענעכָאטשענ םָעד ףיוא גידנעקוק ,טכַאנ רענעי

 ךיוא זומ רע זַא ,ץרַאה סעדנעּפַאלק קרַאטש ַא טימ ,ןערָאװשעג טינ

 רעדנענייטש רעד ןעּפַאכנָא םהיא טעוװ סע ןעוו ,ןענַאװ לָאמַא

 -עב ךיז ,ננילנייפ ןייק ןייז וצ טינ ! הא .ןענע'גרה וצ טשרוד

 -רעטסואוועבנוא ! רעסעמ סָאד ןעכעטשניירא ןוא ,ןעגידעירפ

 ; םהיא ןיא טקרַאטשעג ךיז ןוא ןעסקאוועג ?היפענ סָאד זיא טייה

 עניצנייא ןייק ןעננַאגעגקעװַא טינ זיא'ס זַא ,ןיֹוש רהָאי ַא טייז

 רעפנוא םעד ֹוצ ןרעטנעהענרע טינ ךיז לָאז רע סָאװ ,עדנוטש

 רעטנוא ,יורפ רעזעיד ןופ סמערא יד ןיא רַאנָאז .ןעכילדיימ

 ; סטרעוורָאפ ןעננאגעג טייברא עליטש יד ךיז זיא ,ןעשוק רהיא

 -ייא ןיא ןערָאװעג ןעצלָאמשעגנעמאזוצ ןענייז ןעדרָאמ עדייב יד

 ןופ ענלָאֿפ עשינָאל יד ןעוועג טינ רעטייווצ רעד ןעד זיא ,םענ

 ? ןעטשרע םעד

 זיוה םעד ןופ ןערעטיצ סָאד ,יירעקאנק עדנעביוטרעפ א
 ליומ ן"טימ ןענאטשענ זיא רע ; ךיז וצ טכַארבעג ן'קַאשז ןעבָאה

 ? סָאד זיא סָאװ .רעטיוט רעד ןעבעל ,טפעיטרעפ קרַאטש ,ןעפָא

 ןעשנעמ סָאד ןענייז ? ןעכָארבעגנייא ןערהיט יד רעצימיא טָאה |

 טָאה ןוא טקוקענמורא ךיז טָאה רע ? ןעריטסערא םהיא ןעמוקעג
 רעדעיוװ ןעוועג זיא סָאד ,אי ,ךא .ןענופענ טינ רָאנ ךיז םורא
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 קרַאטש טָאה ןוא דרע רעד ףיוא .ןעגעלעג ענירעוועס זיא ,ןעגנאה

 ןעשיווצ ןענירעג רהיא טָאה םָארטש רעטיור רעד ;} טעטוקבעג

 יד רעביא ,ךיוב ן'רעביא ןעסָאנוצ רהיא ךיז טָאה ,ןעטסורב יד

 -ָארט עסיורג ןיא ןענורעגבָארַא רע ןזיא ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןעּפיר

 -גֲאְנ ןיא זיא דמעה ענעסירוצדבלַאה סָאד ,טעקרַאּפ ן'ףיוא ןעּפ

 -עג טינ לָאמ ןייק טלָאװ רע .,טולב ןיא טקייוװעגנייא ןעוועג ןעצ

 ן'קַאשז טָאה סָאװ ןוא .טולב ?עיפ ױזַא ןעבאה ןָאק יז זַא טביולג

 ןעמהענקעוַא טנעּקעג טינ טָאה רע זא יוזא ,ןעגיוצעגוצ קרַאטש

 סָאװ ,קערש ןעטפאהלעקע ןופ עקסאמ יד ןעוועג זיא ,ןעגיוא יד

 ןיפ םינּפ סָאד --- ,םינּפ ן'ףיוא.ןוּהטעגנָא רהיא טָאה טיוט רעד

 עצראווש ערהיא יורפ רעדלימ ,רעמהענעגנא ,רעקנענהעש רעד

 -םניפ ,קערש ןופ רעיילש ַא --- ,טלעטשענפיוא ךיז ןעבָאה רָאָאה

 -וצ --- ןעגיוא עיולב ,עטנעפעעג-טיירב ערהיא .,טכאנ יד יו רעט

 ַא טימ טקוקעג ץלַא ךָאנ ןעבָאה --- ענעקָארשוצ ןוא עטעדליוו

 -רע יז רע טָאה םוראוו ,םוראוו --- ; סינמייהעג רעד ןיא עגַארפ

 עג טמארעגקעוװַא ןוא ןעטָארטוצ יז זיִא יוזא ןוא .? טעדרָאמ

 -נוא ןַא ןוא עכילטרעצ ַא ,לַאזקיש ןעטכעלש םעד ךרוד  ןערָאװ

 ןעבעל סָאד זַא גידנעהעטשרעפ טינ ןוא גידנעסיוו טינ ,עגידלוש -

 : .טולב טימ ןוא ץומש טימ לופ זיא
 ּסָאד טרעהרעד טָאה רע ..טרעדנואוורעפ .ךיז טָאה ּקַאשז

 ןופ ןעווער סָאד ,ריזח ַא ןופ ןעקורכ סָאד ,המהב ַא ןופ ןעשטרָאװ

 טָאה סָאד ?ייוו ,טגיהורעב ךיז רע טָאה דלאב רעבָא ; בייל ַא

 -עב ךיז טָאה רע ! ךילדנע ,ךילדנע ,טעּפארכעג יוזא ןַײלַא רע
 -רע ףילדנע סע טָאה רע ,אי ! טערדָאמרע טָאה רע ,טגנידעירּפ

 ןעגעינעגרעפ רערעייהעגנוא ןא ! דיירפ עזָאלצנערג א ! טליּפ
 ןיפ גנונידעירפעב רעלופ רעזעיד ןיא ןעמונעגמורא םהיא טָאה

 -רעפ עצלָאטש ןימ ַא יו טריּפשעג טָאה רע .שנואוו ןעניבייא ןייז

 ,רבז םעד ןופ גנושרעה ןופ ?היפעג עדנעגייטש סָאד ,גנורעדנואוו

 עדארנ ,ןיילא ענייז ןעוועג זיא יז ,טעדרַאמרע רע טָאה הבקנ יד

 ןיא ,ענייז ןייז לָאז יז :;טלָאװעג גנאל יוזא ןיוש סָאד טָאה רע יו

 ,ָאטינ ןיוש זיא יז ..ןעטכינרעּפ וצ יז טכער ן'טימ וליפא ,רעצנַאג

 ...ןערעהעג טינ םענייק וצ לָאמ ןייק ןיוש טעוװ יז
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 : ..! שּוּק א רימ בינ ,שוק א רימ ביג ---

 ןוא ,טביזעג סעדלימ רהיא ןעפרָאוװעגקירוצ טָאה ענירעוועפ

 רהיא טקערטשעגסיוא יז טָאה טייקכילטרעצ רעדנעטעב ןימ ַא טימ

 ..זלאה ןעדנעצייר ,ןעטעקַאנ

 טימ רע טָאה ,בייל עסייוו סָאד ןעהעזרעד רונ טָאה רע ןעוו

 זיא סָאװ ,טסיופ םעד ןוהטענ ביוה ַא ,ץילב א ןופ טייקלענש רעד

 -נייש סָאד ןעהעזרעד טָאה יז ,רעפעמ ן'טימ טנעפַאוװעב ןעוועג

 ל?יומ .סָאד ,קירוצ ףרָאװ ַא ןעבעגענ ךיז טָאה ןוא לעגנילק עדנע

 .קערש ןוא גנושַאררעביא ןופ ןעפָא

 ? םוראוו ? םוראוו ! טָאנ ןיימ ,טָאנ ,ךימ ...קַאשז ,קַאשז ---

 א גידנערעפטנע טינ ןוא ,רענהייצ עטקירדעגנעמאזוצ טימ

 טיירטש ןעצרוק א ךָאנ ןוא ,ןעפָאלעגכָאנ קאשז רהיא זיא ,טרָאװ

 -ַבֶא טָאה יז .טעב ם'ייב ןעמוקענסיוא רעדיווװ יז זיא ,םהיא טימ

 זיא מַה סָאד ; עטצישעבנוא ןַא ,עטעדפיוואוצ ַא ןעטערטעג

 .ןעסירוצ ןעצנאג ןיא ןעוועג רהיא ףיוא

 ? םוראוו .! טָאנ ןיימ .? םוראוו ---

 טָאה רעסעמ סָאד ןוא דנאה יד טזָאלעגרעטנורא טָאה קאשז

 ,רעפעמ סָאד גידנעכעטשניירַא .טקַאהעגרעביא ענַארפ יד רּהיא

 -סיוא זלאה ןיא רהיא נונעת- ןעכילקערש ןימ ַא טימ סע רע טָאה
 רעד יוװ ,ךָאטש ןעבלעז םעד ןעבעגעג רהיא טָאה רע .טהערדעג

 -ֿפעז םעד ףיוא ןוא ; ןעגָארקעג טָאה ןערָאמנַארג רעטכיר-טּפיױה

 -עג טייצ יז טָאה ...החיצר רעבלעז רעד טימ ןוא ; ץַאלּפ ןעב

 ...טינ רע טסייוו סָאד ? ןוהט וצ יירשעגנ ַא טַאה

 -סערּפסקע רעד ןעגיולפעגכרוד זיא טונימ רעד ןיא עדַארג

 טָאה דרע יד זא ,לענש יוזא ןוא םרוטש ַאזַא טימ זירַאּפ ןופ גוצ

 רעד יװ ךיילנ טױט .ןעוועג זיא ענירעועפ ; טרעטיצעג שזַא

 .ןעגָאלשרעד יז טָאה םרוטש םעד ןוֿפ רענוד

 ,ן'ענירעוועפ ףיוא טקוקעג ךילנעוועבנוא קאשז טָאה טציא

 טָאה גוצ רעד ,טעב ןעבעל ,םיפ ענייז .ייב ןעגעלעג זיא עכלעוו

 ףיוא טקוקענ טָאה קאשז ןוא ןעטייוו רעד ןופ טרעהעג ךָאנ ךיז

 ןוא .רעמיצ ןעטיור םעד ןופ טייקליטש רעדנעקירד רעד ןיא רהיא

 -רַאפ עטיור יד ןוא טנעוו ענעגיוצעב ןעטיור טימ יד ןעשיווצ
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 רעדנעפיוזעב ,רעפרַאש ,רעמערַאװ רעד ןוא ; ןעטלאהוצסיוא

 ,ץיה דארג ןעטצעל םעד ןיא ןיירא םהיא טפראוו רהיא ןופ ךורעג

 ןייז ןוא ; סיוא טהעג ןייזטסואוועב ןייז ,ךיז טהערד ּפָאק רעד

 -ראפ טרעוו -- ,טעטכינרַאפ ,טרעטשרעצ --- ,טפַארקסנעליו

 ' .ןעדניווש

 ןייא ךָאנ ןעבָאה רימ ; רערעייהט ןיימ ,םורא ךימ םהענ --

 רע ביוא ןוא ,ןעמוקנָא ךיילג ףרַאד רע ,ךָאד טסייוו ...טונימ

 ןעּפאלקנָא ,ןייז דלאב ָאד רע ןעק לעסיבא רעלענש ןעגנאגעג זיא

 -נורא ןעלָאז רימ טינ יקאט טסליוו וד ביוא ...עדנוקעס עדעי

 ; רהיט יד ןעפע ךיא ...טוג קנעדעג ָאט ,םהיא וצ ןעהעגרעט

 !הֶא ,דלאב יקאט ןוא ,טינ טרַאװ --- ןוא ןעטניה ןופ טסהעטש וד

 ...דנע ןא ןעכאמ ֹוצ רעלענש סָאוװ יבא ...טרֶא ן'ףיוא ,דלַאב

 -- ,רע ןוא ! ךילקילג יוזא ןייז ןעלעוו רימ ,יוזא ךיד בעיל ךיא

 ,ןעדייל וצ ןעגנואווצעג ךימ טָאה רע ; שנעמ רעטכעלש ַא זיא רע
 ...! קילג רעזנוא וצ גנורעטש ענלעצנייא יד זיא רע ; ?עיפ יוזא
 אזא רימ ביג ! קרַאטש ,קרַאטש ! ךא ,שוק א רימ ביג ,הֶא

 טסלָאװ וד יוװ ,ןעסעפיוא ןעלעוו ךימ טסלָאװ וד יוװ ךיילג ,שוּק

 ...! ןעגנולשעגנייא ךימ

 טימ ןעטניה ןופ טּפאטעג קאשז טָאה ,ךיז גידנעקוקמוא טינ

 טונימ א ןעגעג ,רעסעמ םעד ןעמונעג ןוא ,דנַאה רעטכער רעד
 -וצ ךילקריוו םהיא זיא .טסיופ ןייז ןיא טקירדעג םהיא רע טָאה

 -עב עניטייצראפ יד דאפ ןעמענ וצ עכאר טשרוד יד ןעמוקעגקיד

 --- ,ןעקנעדעג וצ ןעביוהעגנָא טינ טָאה רע עכלעוו ,ןעגנוגידייל

 -עג זיא סָאװ ,רכז וצ רכז ןופ טייקרעטיב עטלעמאזעגנָא עזעיד

 יד ןיא גורטעב סטכעלשעג ןעטשרע םעד ןופ ןערָאװעג ןערָאב
 ףיוא טלעטשעגנָא טָאה רע ? ןעליוה ערעטסניפ יד ןופ שינעפעיט

 יד ךיז ןיא גידנעלהיפ ,ןעגיוא עטלעמוטוצ ענייז ן'ענירעוועפ

 ---,עטיוט ַא סעציילּפ יד ףיוא ךיז וצ יז ןעפרַאוװאוצפיורַא טשרוד

 ,םירכז ערעדנא יד ןופ ןעפירעגסיורא טָאה רע סָאװ ,ןברק םעד

 ןערעטסניפ ןעזעיד וצ רהיט עבילקערש יד טנעפעעג ךיז טָאה סע

 ,ןעטכינרעפ ,ןעטיוט וצ רַאגָאז עבעיל סיוא--- ,דנורגבִא טּכעלשעג
 .ןעציזעב וצ ןיילא רענייא יבַא
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 ןעצנאנ ןיא זלאה רעד ,טעקאנ טעמכ ןעוועג זיא יז זַא יוזא ---

 ךָאנ ,טקיטשעג יוו ךיז טָאה קאשז ...טעקאנ טסורב יד ,טעקַאנ

 ויוש םהיא טָאה רעטיצ רעד רעבָא ; ךיז טימ גידנעלגנַאר ךיז

 ; טולב םעד ןופ ט'רוכישראפ יװ ןיוש זיא רע .; טּפאכענמורַא
 טנעיל ָאד זא ,ךיז טנָאמרעד רע .ןעשרעהעב טינ ןיוש ךיז ןָאק רע

 טלהיפ רע .: סעציײלּפ ענייז רעטניה ,שיט ן'ףיוא ,רעסעמ סָאד

 .רנאה יד ןעקערטשסיוא זיולב ףראד רע ; רעסעמ סָאד ןיוש

 ; סיורא םיוק טדע- ןוא ןָא ךָאנ ךיז טגנערטש רע רעֶבָא

 ! ךיד טעב ךיא --- ,קירוצ ךיז געל ---

 הוצ רע זַא ,רָאנ טנַיײמ יז ..; טינ םהיא טהעטשרַאפ יז רעבָא

 ןיילא יז ןוא .רהיא וצ טפאשנעדייל עקרַאטש סיוא יוזא סע טרעט

 םהיא יז לָאז סָאװ וצ ןוא - .טריצלָאטש יו רַאגָאז טימרעד טָאה
 ,סראטש טבעילעגנ ןייז דנעבא טניוה ,ליוו יז זא ,ןענלָאפ טציא

 גיגיוב א.יוװ ןוא ,ןערעוו וצ ענושמ --- ,תוחכ עלַא טימ קרַאטש

 .רעטנעהעג ץלא ,םהיא וצ רעטנעהָאנ וצ יז זיא ,עלעצעק

 ,סרַאטש ,קרַאֿפש םורא ךימ םהענ - ...םורא ךימ םהעג ,ךא ---
 ,אי ...הטומ ןעבעיג זנוא טעוו סָאד ןוא ,ךימ טסבעיל וד ןעוו

 ןעבעיל ךיז ןעפרַאד רימ .הטומ .ןעפראד רימ יװ ,ךא ! הטומ

 רימ ידכ ,ערעדנא .יװ רעקרַאטש .,,ןעשנעמ ערעדנא יװ שרעדנַא

 תורא .ךימ םהענ ...ןוהט ןעליוו רימ סָאװ .,ןוהט ןענָאק ןעלָאז

 ,המשנ רעצנאג.ןיַיד טימ ,ןעצראה ןעצנאנ ן'טימ

 טנַאקענ טינ .רהעמ .ןיוש רע טָאה .,רעטקיטשרעד א יו

 יװ,ןעשיור וצ .ןעביױהעגנָא םהיא ייב טָאה ּפָאק ןיא .ןעמעהטא

 .טנָאקעג טינ טָאה רע ןוא -,םלוע ןעצנַאג ַא ןופ לעמוט םעד יא

 ייווצ טימ יו טנערבעג םהיא טָאה ןערעיוא יד רעטניה .ןערעה

 ,חמ םעד טרעכעלענ םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעזעיּפש א תימ

 ביז ןופ םהיא גידנעגָאיסיורא ,סיפ ןוא דנעה ןעמונעגבא םהי

 : סיוא ,ןיוש ..םהיא ןיא היה רעד+רַאפ ץאלּפ גידנעכַאמ 6

 -ַאנ רעד טימ טייהנעפיוזעב ןייז ןיא ,ענייז טינ ןענייז דנעה יד

 -ייפק .ענייז וצ .ךיז ןעקירד טפירב עליוה :ערהיא .יורפ רעטעק

 ,-עטאקילעד אזא ,רעקניסייוו ַאזַא ---.,זלַאה רעטעקַאנ רעד ,רעד

 םינ ויא'ס .; םהיא טהיצ סע ןוא ..טקערטשעגסיוא זיא --

 דיי ר"י יי יי,

 שי יי יי עסט, יע, .,,,.,, יי -

 - איו 0 יי *
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 -עגסיורא קאשז טָאה .. ,עדנוטש לעטרעיפ ןייא ךָאנ ..!

 ןיא דלאוו םעד רעבירַא ןיוש זיא רע .. .ףיוה רעד ןיא טדעד

 ! טרעיודעג סָאד גנאל יו ,ךא .געוו בלאה ןיוש זיא רע ,רוקעב

 םייב ,קאשז טָאה ,רעטסנעפ םוצ קירוצ ךיז גידנערהעקמוא

 ,דמעה ןייא ןיא ן'ענירעוועס ןעהעזרעד ,טעב
 רע יז טָאה --- ,ּפמָאל ן'טימ ןעהענּפָארַא ןעלָאז רימ זא ---

 ךיז טסלָאװ ,ץַאלּפ סָאד ןעקוקעב טנעקעג טוג וטסלָאװ ,טרהעלק
 ,רהיט יד ןעפע ךיא יו ,ןעזייוו ריד לעװ ךיא ןוא ,טקעטשעגקעוװַא
 .ּפאלק םעד ןעגנאלרעד טספראד וד יו ןוא

 .גידנערעטיצ ,ןעגנורּפשעגבָא זיא רע
 ,ּפמָאל ןייק ָ ןיינ ,ןיינ ---

 .ןייש יד ןעלעטשרַאפ ךיילג ןעלעוו רימ ; סיוא ךָאד רעה ---
 .ָאד ןענייז רימ ואוו ,ןעסיוו ךָאד ןעזומ רימ

 ! טסנעיל וד ואוו געיל ! ןיינ ,ןיינ --

 -נענעג ןיא ; טְנלָאפעגנ טינ לָאמ סָאד םהיא טָאה יז רעבָא

 -רעדיוונוא םעד טימ םהיא וצ ןעהעגוצ טזָאלעג ךיז טָאה יז ,לייהט

 עכלעוו ,יורפ רעד ןופ ?עכיימש ןעשיטָאּפסעד ןוא ןעכילדנעטש

 טעוװ יז זא .רהיא טקנעש עבעיל יד סָאװ ,טכאמ רהיא טסייוו

 ,ןוהט רע טעוװ ,ןעבעגכָאנ רהיא רע טעװ ,ןעמענמורא רונ םהיא

 עדנעשטסאל א טימ ,טדערעג רעטייוו טָאה יז ןוא ,טסייה יז יווװ

 .ןעניטלעוועג וצ םהיא רעביא ידכ ,עמיטש

 טמוק'ס 4 ריִד טימ טנייה זיא סָאװ ,רערעייהט ןיימ ,ךא --

 ,ּריד וצ ןעהענוצ ליוו ךיא זַא .רימ רַאפ ךיז טסקערש ,וד יו ,סיוא

 גיטיונ ךיא יו ,ןעסיוו טסלָאז ֹוד ןוא .רימ ןופ ּפֶא וטסטערט

 -היפ וצ ךיד ,ןערַאּפשוצנָא ךיז ריד ןָא ,טונימ רעד ןיא ,טציא ךיז

 רעמיא ףיוא ,סנייא גידנעטשעב ןענייז רימ זא ,רימ ןעבעל ןעל
 ! טסרעה --- ,רעמיא ןוא

 רע ןוא .שיט םוצ טראּפשעגוצ ךילדנע םהיא טָאה יז ןוא

 ןוא ,רהיא ןופ ןעגָארטבָא טנָאקעג טינ רעטייוו ןיוש ךיז טָאה

 ןייק .ּפמָאל ןופ ןייש ןעלעה םעד ןיא טקוקעג רהיא ףיוא טָאה רע

 - םָאד -- ,טצעי יווװ אזא ןעהעזעג טינ ךָאנ רעהירפ יז רע טָאה לָאמ

 ,ךיוה רהעז ףיורא טמאקרַאּפ רָאָאה יד ,דמעה עטשטילגענּפָארַא
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 טעטש

 -נייא עכי?קערש יד טימ ןעמאזוצ ,ּפָאק ןופ סיורא רונ רהיא זיא

 רהיא ןוא ,טלעכיימש ןוא - ,ניהור רעדיוװ יז טרעוו .,,ןעטייהלעצ

 ,ליטש ,ךילטרעצ ,גידלושנוא זיא םינּפ

 ּךָאד .ן'קאשז טנעקענ טוג ץנאג ,ךיז טכאד ,טָאה ענירעוועס

 ַא טַאהעג טָאה רע  .טרעדנואווראפ סיּפע טציא ךיז יז טָאה

 עצראווש רהעז ,רָאָאה עטלעזיירקענ ,ּפָאק ןעגידכעלייק ,םענהעש

 םעד םורא ךאלעטניּפ עלעג-דלָאנ טימ ,ןעגיוא עצראווש ,סעפנָאוװ

 םהיא ייב טָאה ןייב-קאב רעטשרעטנוא ןייז רעבָא ; לעּפאצרַאוװש

 טָאה סָאד ןוא ,היח א ייב יװ ,טייוו רהעז טעשטראטסעגסיורא

 רע טָאה ,טעב ןעבעל גידנעהעגייברַאפ ,טסאפעג טינ רהעז םהיא

 ,ןוהטעג קוק א ךָאד רהיא ףיוא ןעליוו םענעגייא ןייז ןעגעג יו
 טימ יװ ןוהטעג ןייש ַא סיּפע טָאה ןעגיוא ענייז ןיא קילב רעד ןוא

 דַּבֶא רעּפרעק ןעצנאנ ן'טימ לָאמ ַא טימ זיא רע ןוא ,סעטיור סיּפע

 סָאד זיא .? סיוא יז רע טדיימ סָאװ רַאפ .קירוצ ןעגנורּפשענ

 ? לָאמ סָאד ךיוא םהיא טזָאלרַאפ הטומ ןייז סָאװ ,ראפרעד רשפא

 -נוא ןא סיּפע ךיז ןיא טלהיפ ענירעוועס טייז .,טייצ א ןיוש

 -נימ יד גידנעבאה טינ ; קערש ןעוויטקניטסניא ןעכילרהעלקרע

 -יא גידנעטש טציא טגנעה סָאװ ,רהאפענ םעד ןופ עעדיא עטסעד

 ךיז טעוװ יז זא ,רהיא טגָאז ץרַאה סָאד זא ,יז טניימ ,רהיא רעב

 םיצולּפ רהיא טמוק ָאד ןוא ןעדייש ןעכינ ןיא ן'קַאשז טייכ
 טינ הטומ םעד ךיוא טנייה טעֹוו רע ביוא זא ,טייהרעכיז יד ןָא

 ןיא ןעפראווקעווא יז רע טעוו ,ּפַאלק םעד ןעגנַאלרעד וצ ןעבָאה

  ,ךיז ייב טסעילשעב יז ןּוא ,ןעמוק טינ קירוצ רהעמ ןיוש טעוו

 ןעבענוצנייא םהיא יװ ןיוש טסייוו יז זא ,ןענע'נרה זומ רע זא

 ,ןענָאק טינ ןיילא טעוו רע גיוא ,הטומ

 רעזאלדנע ןא . .. ,גוצ ַא ךָאנ ייבראפ טהילפ רעדיוז ןוא

 א ןהָא ןוא דנע א ןהָא ךיז ןעלקייק סענָאנַאװ יד ןוא ,גוצ-טכארפ

 ,רעמיצ םעד ןופ טייקליטש עדנעקירד יד ןיא ףוס

 ןוא ןעניובנעלע ןא ףיוא טנהעלעגנָא ךיז טָאה ענירעוועס
 ךיז לָאז טניוהםרוטש םעד ןופ ײרעּפאלק סָאד זא טראוועג טָאה

 ענעפָאלשרַאפ יד . ןיא ואוו ץינרע ןענאד ןופ ןעגָארטבָא ןיוש

 .רעדלעפ

 עי

 א א ןׂש

 יי יי יי יי עי יי ר
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 ּלָאמ ַא טימ ןערעוו עכלעוו ,ןעלוקסומ ענעגייא ענייז רעביא טינ
 רהעמ ןעבעגוצניירַא לָאמ ַא רעדיוו ךיז םוא ןוא .ענעמייל יו

 טָאה רע סָאװ ,תויאר יד ןעננעּרב רעדיוו ךיז רע טמענ ,הטומ

 "אפ סערעטניא ןייז זא : טייקענרעביא לָאמ לעיפ יוזא ןיוש

 סילג ַא רָאפ טהעטש םהיא זא ,ןאמ םעד ןופ טיוט םעד טרעד

 ,טבעיל רע סָאװ ,יורפ יד ןעמענ ןענָאק טעוו רע זא ,אקירעמַא ןיא

 -ירעוועס ,יז סָאװ ,סָאד טציא זיא ײבַאד עטסגנרע סָאד ןוא

 ,ןיוש טסייוו רע ןוא ,עטעקַאנ-בלַאה ַא םהיא רַאפ ָאד טנעיל ,ענ
 רע זא ,טלהיפ רע לייוו ; ןענָאק טינ ךיוא לָאמ סָאד טעװ רע זַא

 טלַאה הּפילק עטלַא ןייז . .. ,דנעה יד ןיא ךיז ייב טינ ןיוש זיא

 ,רעסעמ ענעפָא סָאד . . ,סיורג וצ זיא ןויסנ רעד .רעדיוו םהיא

 ךיז טימ ךיז טלעגנַאר רע יו ,ןיוש טונימ א ןעגעג ןוא ....יורפ יד -

 סָאד טעוו רע ,ןעסָאלשטנע רע זיא לָאמ סָאד ;  ןיינ רעבָא .ןייּלַא !

 ...ןענָאק רע טעװ טנייה ; ןוהט

 -יצ ן'רעביא גידנענַאּפש ,ןַאמ םעד ףיוא טרַאוװ קאשז ןוא

 לָאמ סעדעי טהעג רע ןוא ; רעטסנעפ םּוצ רהיט רעד ןופ ,רעמ
 .ןוהט טינ קוק א וליפא םעד ףיוא ליוװ ןוא ,טעב סָאד יײברַאֿפ

 סע ךיז ןעבָאה ייז יו ; טעב ןיא ךיז טנעיל ענירעוועס

 ערעטסניפ ןוא עסייה יד ןיא טבעילעג ןוא טזלאהעג לעסיבַא
 טרהיר ןוא טגעיל יז !טכַאנ רענעגנַאגרעפ רעד ןופ ןעדנוטש

 טימ זיולב .ןעשיק םעד ףיוא טינ ךיז טרהיר ּפָאק רעד .טינ ךיז

 ךיז טקערש יז ; קירוצ ןוא ןיה ךֶאנ םהיא יז טקוק ןעניוא יד

 טינ ךיוא טנייה רע טעװ רעמָאט ,טסננא ךיוא טָאה יז ; ךיוא

 דנע ןא ןעכַאמ וצ ,ךא ...טינ ךיוא טכאנ עגיטנייה . . ,ןענַאװ

 טינ סָאד יו רהעמ טָאה יז . . ,יינ סָאד ןופ ןעביוהוצנָא ,ןופרעד

 סָאװ ,ןעצראה רהיא ןופ טייקנינניזטסואוועבנוא רעד ןיא טלָאװעג

 ,טבעיל יז סָאװ ,ןאמ םעד רונ ןעבענרעביא ךיז ןוא ,ןעבעיל ןָאּק

 יו ןעכלעוו ,ןאמ םענעי רַאּפ טינ רַאגָאז תונמחר ןייק טָאה ןוא

 ןופ ןעמ ףראד ,ייז טרעטש רע .זַא .טלָאװעג טינ לָאמ ןייק טָאה

 ןוא ? רעכילריטַאנ ךָאנ ןייז ןָאק סָאװ . . ,ןערעוו רוטּפ םהיא

 רעד זא ,תויַאר ןעגנערב ךיז טפרַאדעכב רָאנ טָאה ,טרהעקרַאֿפ ,יז

 טולב ןופ דליב סָאד יו ךיילנ ןוא ; טפאהלעקקע זיא ןעכערברַאפ
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 ךיז ,קאשז ,רע טעוװ ךילדנע ןוא . ; טירט ַא ךָאנ ,טירט ַא ךָאנ

 ריילנ ןוא ,גנאגניירא םעד ןיא רהיט רעד רעטניה ןעלעטשקעוװַא

 סָאד ןיירא םהיא רע טקעטש ,רהיט יד רונ טנעפע רענעי יוװ

 | .ןלַאה ןיא רעסעמי

 יז זיא ,לעסקא יד רעביא ערעדלָאק רעד טימ ,ענירעוועס
 םהיא ףיוא טָאה ןוא ,ףױרַא םינּפ ן'טימ ,טעב ןיא ןעבילבעג ץְלַא

 ןוא ןיה ךיז טהעג רע יוװ ,ןעגיוא עסיורג ערהיא טימ .טקוקעגכָאנ

 דגיסעמלענער יד --- ,טרעפעלשעגנייא יז טָאה סָאד ןוא ,קירוצ
 רעד יװ ,ןעוועג ,ךיז טכַאד ןענייז סָאװ ,טירט ענייז ןופ טייק

 ייוו רעד ןיא ,טרָאד ,ןערעדנא םעד ןופ טירט יד ןופ גנַאלקבִצ

 -בָא ןא ןהֶא ,רעהפיוא ןא ןהֶָא ,טירט ַא ָךָאנ טירט ַא --- .סנעט

 -ֿפָארא יז טעוו ,ןעמוקנָא ךילדנע ןיוש טעװ רע זא ןוא .לעטש

 -רָאב ,רהיט יד ןענעפע ןעהעג םהיא טעוװ ןוא טעב ןופ ןעגנירּפש

 }ןירַא םוק ?דניירפ ןיימ סע עסיב וד , .טכיל ַא ןהֶא ,סיפ

 ןייק וליפא רהיא טעוװ רע ןוא ."טגעלעג ןיוש ךיז בָאה ךיא

 רעד ןיא ןעלאפרעדעינ טעוו רע --- ,ןרעפטנע וצ ןעבָאה טינ טייצ

 .ןלאה םענעטינשוצ א טימ רעטסניפ

 ןיוש טהעג רעד ; ןעפָאלעגייבראפ גוצ א זיא רעדיוװ ןנא

 -אורּק ייב טקעריד ןעטשרע ן'טימ ךיז טנעגעגעב ןוא ,זירַאּפ ןייק

 ףניפ טשרע ,ןענאד ןופ עזייר טונימ ףניפ א זיולב ,ַארפָאמ-עד

 ַא .ןעטרַאװ וצ ןעמהענ טעוװ סָאד גנַאל יוװ ,ךַא ! ָאזלַא ,טונימ

 -יירט וצ ןעמונעג רעדיוו טָאה ן'קַאשז ןיא .העש עבלַאה עצנַאג

 ןייא ןופ ןעגננאנעג זיא רע ןוא ,ןעהעג וצ סינפרידעב ןייז ןעב

 -ערפ ןיא ןעטלאהעג ןיוש טָאה רע ןוא .ןעטייווצ םוצ רעמיִצ קע

 -ייז סָאװ ,רענעמ עלא יוװ ,עגארפ עדנעגיהורנואעב יד ךיז ןענ

 רע טעוו -- : טייהקנארק-ןעוורענ א סיּפע ןופ טכאוושעגבָא ןענ

 ? חכב ןייז סָאד

 טמ'/ סָאד ,טנעקעג טוג טקנוּפ םעד ןיא ןיוש ךיז טָאה קאשז

 ,טיײהנעסָאלשטנע יד ,טשרעוצ . . : לָאמ ןעטנהעצ םוצ רָאפ ןיוש

 ,ךָאנרעד ....ןענע'גרה טעװ רע זַא ,טייהרעכִיז ענעמָאקלָאפ יד

 ןוא דנעה ןעפרַאו םהיא טמענ סע ןוא ,ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ

 העד ןייק טָאה רע ;  טייקגיטנעהבָא ןייז ְךָאְנֹרעַד ןוא .סיפ

 י.י עי



 489 ַאלָאז לימע 2

 ןוהט לעװ ךיא .ןעהעטשסיוא סעלא ןיילא ןעּפרַאד טינ טסלָאז
 .ןענָאק ןעטסעב םא ?לעוו ךיא סָאװ

 טקרעמעב רע טָאה ָאד ; שיט ן'ראפ ןענאטשעגנ זיא קאשז

 ןוא ,טצונעב רעהירפ ןיוש טָאה ןיילא ָאבור סָאװ ,רעסעמ סָאד

 ראפ טנעלעגקעװַא ענטסימוא ָאד טציא טָאה ענירעוועפ סָאװ

 ײנילק ענעפָא סָאד .ןעננאלרעד טציא םהיא לָאז רע זא ,ן'קאשז

 טָאה קאשז .ּפמָאל ם'ןופ ןייש םעד ןיא טעשטסילבעג טָאה לענ

 ,ןעגיושענ טָאה יז .טכארטעב סע ןוא ,רעסעמ סָאד ןעמּונעג
 ְךֶאֹנ סָאד טָאה רע תעשב .לעגנילק םעד היוא גידנעקוק ךיוא

 -ער וצ םעד ןופ ןעוועג טינ ןעצונ ןייק זיא ,הנעה יד ןיא טאהעג

 -קירוצ רע טָאה רע זיב ,טרָאװ א טגָאזעג טינ טָאה יז ןוא .ןעד

 .שיט ן'ףיוא טגעלעגקעװַא

 ןא ןייז לָאז ; טינ ךיד ?לייא ךיא ,טסהעז ,רעקניבעיל ---

 ,טינ טסנָאק וד ביוא ,ּלָאמ שרעדנַא

 ; גנונעוועב עגידלודעגנוא ןא טכאמעג טָאה קאשז ּרעבָא

 .ט'ןשקע'עגנייא ךיז טָאה רע

 לָאמ סָאד ? גנילגייפ ַא --- ,ריד ךיא ןיב וטסניימ סָאװ ---

 ! ריד ךיא רעווש ,טגידנעעג זיא

 םעד ןיא ןערעטיצ ןעמונעג ןיוה סָאד טָאה ,טונימ רעד ןיא

 א יוװ ייבראפ זיא רעכלעוו ,נוצ ןעדנעהעגייברַאפ א ןֹוּפ רענוד

 שיור םעד טימ ,ךיז טכאד ,זיא רע זא ,טנעהָאנ יוזא ןוא ,ץילב

 -ענוצ טָאה קאשז .רעמיצ סָאד ןעֿפָאלעג ךרוד רעדער יד ןופ
 : ןעבעג

 ּפָארַא טעוו רע  .זירַאּפ ןופ טקעריד .גּוצ ןייז זיא סָאד ---

 .העש עבלאה א זיולב טמענ רעהא טרָאד ןופ ןוא ,ןעטנַארַאּב ןיא

 טרָאוו ןייק רהעמ טָאה ענירעוועס טינ ןוא קאשז טינ ןוא

 ךיז ןעבָאה ייז ןוא .ןעניוושענ גנאל ןעבָאה ייז ; טדערעג טינ

 עלָאמש יד רעביא ייז וצ טמוק רע יװ ,ן'ָאבור טלעטשעגרַאפ

 -עמ טָאה קַאשז ןוא .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא ,סעקשזעטס

 רע יווװ ךיילנ ,רעמיצ ן'רעביא ןעהענ ןעמונעגנ ךיוא ,שינַאכ

 ,טירט ס'םענעי ןעלהעצכָאנ ןפוא ן'ַאזַא ףיוא טלָאװעג סיּפע טלָאװ

 ,רעטנעהָאנ ןוא רעטנעהָאנ ץלא זייווכאלסיב םהיא ןעננערב סָאװ
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 -ראפ --- ,ןערעדנא ןא ןענענרה וצ םֹוא טעקאנ רָאג ןוהטעג
 ךיז ףיוא טָאה'מ ןוא ,םורא ךָאנרעד ךיז טשַאו'מ ? טסהעטש

 ךיוא ךיז טסלָאז ,,ונ . ,..טיג טולב ןעּפָארט טרעווילגרַאפ ןייא

 יד ןעמהענּפָארא ְךיִז ןופ עדייב ןעלָאז רימ ,ןוהטסיוא רעסעב

 ? רעדמעה

 ןיא יז רעבָא .טקוקענ רהיא ףיוא קאשז טָאה קערש טימ

 -יימ ןיילק א ייב יו רהָאלק ןעניוא יד ,?יטש יוזא ןעווענ ךיז

 ןוהמענ יוזא לָאז ךאז יד זא ,ריפאד זיולב טנרָאז סָאװ ,עלעד

 יז טָאה יוזא .גלָאפרע רעטסעב רעד ןייז לָאז סע זא ,ןערעוו

 עדייּב סע ןעהעטש ייז יו ,קנַאדענ םייב ןוא ,ןעהעזעגסיוא םהיא

 -רע םעד ןופ טולב םעד טימ טצירּפשעב ןערעוו ןוא טעקאנ יוזא

 א טּפאבעגנָא רענייב יד ןופ ךראמ ן'זיב םהיא טָאה ,ןעטעדרָאמ

 / ,העטיצ רעטפאהלעקע רעטלא רעד ,רעטיצ

 -ַאל ,עדליוו יד ייב יוו יקאט ךָאד זיא'ס ...! ןיינ ,ןיינ ---

 םהיא ךָאד טסאה ּוד ? ןעסעפיוא ,געוד ןייא ראפ ןיוש םהיא רימ

 ָ? לעיפ יוזא ףיוא רַאגָאז

 .םינּפ ןיא רעטסניפ ןערָאװעג םיצולּפ זיא ענירעוועס

 -נייא יד ןופ ןעסירענקעוַא לָאמ ַא טימ יז טָאה ענארפ ס'קאשז

 -ילקערש םעד ןעזעיוועג רהיא טָאה ןוא ןַאלּפ םעד ןופ ןעטייהלעצ

 ןיא טלעטשעג רהיא ךיז ןעבָאה ןערערט יד ןוא ,ןייֵלַא דרָאמ ןעכ

 | .ןעגיוא יד

 רהעז םהיא ןופ דייל ךיא זא ,ןעטאנָאמ עכילטע ןיוש ---

 בָאה לָאמ טרעדנוה ..ןעבעיל טינ רהעמ םהיא ןָאק ךיא --- ,לעיפ

 -ייא ,סעֶלַא ףיוא טיירעב ןיב'כ --- : טגָאזעג ןיוש ריד סָאד ךיא

 -עג טויב רעבָא .ךָאו א ךָאנ םהיא טימ ןעביילברעפ וצ רעד

 רעזנוא ...! טייוו .יוזא ןעהעגרעד וצ ךילקערש זיא'ס - ...טכער

 ןץוש ןַיז ךילקריוו ףרָאד םענייא ןיא ךילקילנ ןייז וצ רהענעב

 -םגיפ. רעד ןיא ןוהט סָאד ןעלעוו רימ .,רוציקב ...קרַאטש רהעז

 ךיא יוװ יוזא ןוא .,רהיט רעד רעטניה ןעהעטש טסעוו וד ; רעט

 -רַאפ וד יװ ןוהט .וטסעוו ,ןַײרַא רונ טמוק רע ןוא םהיא ןעפע

 וה זא ,ןעפלעה .ןענָאק סיּפע .ייבאד .ריד ?עוו ךיא ןוא ....טסהעטש

 - = יי" יי, יי... ,...,.ץי
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 םהיא טָאה סָאד ;} ןוהטעג רעטיצ ַא שזַא טָאה קאשז רעבָא

 .טגערעגפיוא

 ; סיפ יד ףיוא ןייז טזומ וד ...ןָא ךיז והט ! ןיינ ,ןיינ ---

 .ןעהעגמורא טינ יוזא טסרָאט וד

 -יימשעג טָאה ןוא טרעדנואווראפ ךיז טָאה ענירעוועס

 .טלעב

 ףיז טספראד וד 4 רערעייהט ןיימ ,סָאװ רַאפ רעבָא --

 טינרָאג רימ זיא'ס זא ךיד רעכיזרַאפ ךיא ;  ןעניהורנואעּב טינ

 ! ןיב ךיא סייה יװ ,העז ,ַאנ ..טלַאק

 ןוהטעג זָאל א ךיז יז טָאה גנוגעוועב עכילבעיל ַא טימ ןוא
 גידנעסייררַאפ ,סמֹרָא עטעקאנ ערהיא טימ ןעמענוצמורא םהיא

 לייוו ,טקעדעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,זלַאה ןעגידכעלייק רהיא ףיורא

 רעבָא ..לעסקא ןייא ןופ טקורעגּפָארא רהיא ךיז טָאה דמעה סָאד

 ,טגערעגפיוא רהעמ ךָאנ גידנערעוו ,ןעגיוצעגקירוצ ךיִז טָאה רע

 -- : טגָאזעג םהיא וצ דלימ טָאה ענירעוועפ ןוא

 .טעב ןיא ןייא ךיילג ךיז בָארנ ךיא ; טינ ךיז רעזייב ,ונ ---

 .ןעלהיקראפ טינ ךיז לעוװ ךיא ,גיהור ייז

 טנעלעגניירַא קירוצ ךיז טָאה ענירעוועס זא ,ךילקריוו ,ןּוא

 ,ילאה ן'זיִב טּפעלשעגפיורא ערעדלָאק יד ךיז טָאה ןוא טעב ןיא

 טָאה ,ךָאנ וצרעד .רעגיהור ןערָאװעג יקאט ,ךיז טכאד ,רע זיא

 םהיא טָאה יז ; ןָאט ןעגיהור רהיא טימ ץלא טדערעג רעטייוו יז

 ןיא ןאלּפ רהיא טייבראעגסיוא סָאד ךיז טָאה יז יו ,טרהעלקרע

 : ,ּפָאק
 .ןענעפע ןעהעג םהיא ךיא לעוװ ,ןעּפַאלקנָא טעװו רע זא --

 ןערהיפפיורא םהיא לָאז ךיא טנעכערעג ךיא בָאה גנַאּפנָא ןופ

 ךָאד טְלָאװו'ס רעבָא ; ןעטראוו םהיא ףיוא טסעוו וד ןוא ,רעהא

 ןוא : רעהא קירוצ ןעראנוצּפָארא םהיא רעווש ןעוועג ךָאנרעד

 -ענ זיא גנאגניירא רעד ןוא ,טעקרַאּפ ַא ָאד זיא רעמיצ םעד ןיא

 ביוא ,ןעשאוו-וצסיוא ןעוועג טכייל טלָאװ ךימ ןוא ,טרעטסַאלפ

 דיא ןא ,ראנָאז ןוא ...טולב טימ ןערָאװעג טקעלפראפ טלָאוװ'ס

 א ןא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ןוהטעגסיוא סָאװ רָאנ ךיז בָאה

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןאמ א ןופ ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמָאר
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 ּפעסיבא טהעטש סָאװ ,זיוה ןעמאזנייא םעד וצ ןעמוקענוצ זיא

 .נירעיורט ןוא ןעזָאלרַאפ ,עיניל-ןהאב רעד ןופ טייז א ןָא

 טָאה ןייש ןייק ; טכאנ ערעטסניפ א רהעז ןעוועג זיא'ס

 .ןעדָאל עטכאמענוצ גיטלעפגרָאז יד רעטנוא טקרעמענ טינ ךיז

 טימ ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ לָאמ א רעדיוו םהיא טָאה סע ןוא

 ,קילגנוא םעד ןופ טנרהַאוװעג םהיא טלָאװ סע יװ ךיילנ ,רעיורט

 : , .םהיא ףיוא ָאד טראוו סָאֹוו

 יירד רע טָאה ,ן'ענירעוועס טימ טכאמעגבָא טָאה רע יו טיול
 -יור םעד ןופ ןעדָאל םוצ ןעפרָאוװעגפיורא ךאלעדנייטש עניילק

 -רעטניה םוצ קעווא רע זיא םעד ךָאנ דלַאב ןוא ; רעמיצ ןעט

 -ענ ליטש רהעז ,ךילדנע ,ךיז טָאה סע ואוו ,זיוה םעד ןופ גנַאג

 טכאמענוצ רע טָאה רהיט יד ; ןיירא זיא רע ,רהיט א טנעפע

 טירט עניטכיזרָאפ ,עליטש טימ ךיז טָאה רע ןוא ; ךיז רעטניה

 ֿנידנעּפַאטנָא ,ּפערט יד ףיוא ן'ענירעוועפ ְּךֶאֹנ ןהענ טזָאלעג

 .גנעוו םעד

 ן'ףיוא ,ּפמָאל ןעסיורנ םעד ןופ ןייש רעד ייב ,רעמיצ ןיא
 -וצ ןעוועגנ ןיוש זיא טעב סָאד זא ,טקרעמעב רע טָאה ,שיט גערב

 ערהיא ,ןוהטענסיוא ןעוועג ןיוש ןזיא ענירעועס ; טשטיינק

 ;םיפרָאּב ,דמעה-טכַאנ ןיא ,ןיילַא יז ןוא ,להוטש ַא ףיוא רעדיילק
 ןעניוצרַאפ רָאָאה עטכידעג ערהיא ,ףָאלש ן'ריפ יוו טמעקרַאפ
 ןוא .ולאה ןעטעקאנ רהיא גידנעלעטשסיורַא ,ךיוה ץנַאג ,ףױרַא
 .גנורעדנואוורַאֿפ ןופ ןעהעטש ןעבילבעג זיא רע

 ? ןעֿפָאלש ןעגנאגעג רָאג טזיב ? וו ---

 ןעבע סָאד זיא רימ ...רעסעב לעיפ זיא יוזא ; סיוועג ---
 ןוא ןעמּוקנֶא טעװ ,וטסהעטשרַאפ ,רֹע זַא .ּפָאק ןיא ןיירַא

 טעוװ ,ןענעפע םהיא ןעהענּפָארא עטרעפעלשרַאפ ַאזַא לעװ ךיא

 זא ,ןענָאז םהיא לעװ ךיא ,ןעבָאה ןענָאק טינ דשח םּוש ןייק רע

 ךיא זא ,ןיוש טסייוו רַאזימ .ןעצרעמשּפָאק עקרַאטש בָאה'כ

 ןיב ךיא זא ,ןענָאז ןענָאק ךיא לעװ ,ךָאנרעד ןוא .רהעז דייל

 םהיא טעוװ ןעמ זא ,ןעגנאנענסיורא טינ רעמיצ םעד ןופ רַאגָאז

 רעד ףיוא -- ,טסייוו וד --- ,ןעניפעג הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ

 .עיניל

 ר יי ,"יי
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 ןעוו ,םהיא רע טע'נרה טכאנ ייב טנייה ; ןעסָאלשעב ןיוש זיא'ס

 .ןעהעגראפ טעוו ןוז ענהעש יד

 ענירעוועס ןוא קאשז יװ ,ןעננאגעגוצ סעלא זיא גָאט םעד
 .טעװענאלּפעג ןעבָאה

 ןייק ן'רַאזימ טקישעגקעװוַא יז טָאה ְךָאנ קיטשהירפ רַאפ
 ַא יירד םורא ןוא .ןָאבור וצ עשעּפעד ַא ןעּפַאלק ןעטנַארַאב
 ןעמונעג דיז ,ייברעד ןעוועג זיא שיבאק ןעוו ,קאשז טָאה רעגייז
 ןיוש ךיז טָאה רע זא ןוא .,ןיירא געוו ןיא ןעכאמ גניטרעפ ןעּפָא

 םעד ןעמענ טלָאזעג טָאה רע ואוו ,ןעטנַארַאב ןייק טזָאלעגקעװַא
 םהיא טימ רעכערב-ןייטש רעד זיִא ,ןהעצרעיפ רהוא רעיֿפ גוצ
 טָאה םהיא ןוא ,סָאװ טאהענ טינ רע טָאה ןוהט ; ןעגנאגעגטימ
 זא גידנעלהיפ ,ן'קאָשז וצ רעטנעהָאנ ןייז וצ טסולגעג סיּפע ךיז

 רהיא וצ רעטנעהָאנ סיִּפַע יו רֶע זיא ןעטבעילעג רהיא ןעבעל
 .ןייֵלַא

 ;ףניפ ראפ טונימ גיצנאווצ ןעמוקעגנָא קאשז זיא ןַאור ןיא
 -טסַאג ַא ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןוא ,ןעכָארקענּפָארַא זיא רע
 םהיא טימ יורפ ַא.,עטנאקעב ַא ענייז ייֵב ,לאזקָאװ ןעבעל ,זיוה
 זא ,ןעלהעצרעד ןעמונעג ךיילג טָאה רע ןוא .ץניווָארּפ ןייא ןופ

 רע רעדייא ,םירבח ענייז טימ ןעגנערברַאפ ָאד רע ליװ ןעגרָאמ
 רעֶבָא ,טייברא רעד וצ ןעמענ ךיז רעדיוװו זיראּפ ןייק סיורא טרהָאַּפ
 טצעשרעביא םינּפ א טָאה רע -- ,דעימ רהעז רע זיא לייוורעד
 ןעגעלוצ ךיז קעװַא רע זיא רעגייז ַא סקעז ןוא ;תוחכ ענייז

 ןעטשרע ן'ףיוא ןעבילקעגבָא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעמיצ ןייז ןיא
 טסיוו ,ןיילק א ןיא סיורא טהענ סָאװ ,לערעטסנעפ ַא טימ ,שזאטע

 .לעסענ

 ןייק געוו ן'ףיוא ןעוועג ןיוש רע זיא םעד ְּךָאנ טונימ ןהעצ

 "ייק ; ּרעטסנעפ ןופ ןעננורּפשעגסיורא זיא רע ,ַארפָאמ-עדדאורּפ
 טונ ןעסעגרַאפ טינ טָאה רע ןוא ; ןעהעזעג טינ םהיא טָאה רענ
 תקיתשב ןענָאק ךָאנרעד לָאז רע זא יוזא ,ןעדָאל םעד ןעכאמוצ וצ
 .קירוצ ןעכעירקניירא

  קאשז ןעוו ,ןהעצ ףיוא לעטרעיפ ַא ןעוועג טשרע זיא'ס ןוא



 : היח ץניסיפ-ייווצ - יד 484
 שמיה

 -ייל עדנענייטש ץְלַא טימ ןעמונעגמורַא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,טייק
 .גיטנעהבָא ןערָאװעג ענירעוועס זיא םיצולּפ ; טפאשנעד

 ףיא ןָאק דערסיוא ןא ריפ סָאװ טימ ןוא ? טסרעה --
 ןערהָאפסױרַא טשרע ךָאד ןָאק רע ? רעהַא ןעפורסיורא םהיא
 ןוא ,טייברא רעד ךָאנ ,דנעבא ןיא רעגייז א טכא יוװ רעהירפ טינ
 ...יוזא רעסעב ָּךָאנ --- ,ןהעצ םורא טשרע רע ןָאק רעהא ןעמוקנָא
 -- ,זיוה ן'ראפ הנוק א ןענעוו טלהעצרעד רימ טָאה רַאזימ ,ַאש
 ! טוג רהעז ! הירפ רעד ןיא ןענרָאמרעביא ןייז ָאד ףרַאד רע
 זא ,ןאמ ןיימ ןעריפַארנעלעט ,ףיוא רונ העטש ךיא יו ,ךיא לעװ
 .טכאנ ייב ןעגרָאמ ןעמוק רע טעװ  ,ןייז גידנעווטיונ ָאד זומ רע
 ךיז טסעוו וד ןוא ,גאטימ ךָאנ ןעגרָאמ קעווא טסרהָאפ וד ןוא

 ןייק ,טכאנ ןייז טעוו'ס ,ןָא טמוק רע רעדייא ןערהעקמוא ןענָאק
 טעוו'ס ..ןערעטש טינ ךאז ןייק טעװ זנוא ןוא ,טינ ךיוא הנבל
 .רָאָאה ַא ףיֹוא גיטכיר ןייז

 .ניטכיר ןעמָאקלָאפ ,אי ---

 רעיש ,טבעילעג ןוא טזולַאהעג ךיז ייז ןעבָאה טציא ןוא
 ּרילדנע ןענייז ייז זא ןוא .טיוט ףיוא ןערעוו וצ טרעטַאמרַאפ

 ןיוש טָאה ,טמראעגמוא ,טייקליטש רעד ןיא ,ןערָאװעג ןעפָאלשנא

 רעבָא ;גיטכיל ןערָאװעג טינ ךָאנ זיא'ס ?הָאוװבָא ,ןעגָאט ןעמונעג

 א טימ יוװ עטבעילרַאפ יד טקעדעב טָאה סָאװ ,טייקרעטסניפ יד
 .ןערעוו וצ סייוו ןעביוהעגננָא ןיוש טָאה ,לעטנַאמ ןעצרַאװש

 -ע"נרה/ענ ַא יו ןעפָאלשעג רע זיא הירפ רעד ןיא ןהעצ זיב

 יד טנעפעעג טָאה רע זַא ןוא ; תומולח ןייק גידנעהעז טינ ,רעט

 -עג ןיוש ךיז טָאה יז : ןיײלַא רענייא ןעוועג ןיוש רע זיא ,ןעניוא

 -ָאדירָאק טייז רענעי ןופ רעמיצ רהיא ןיא ןוהטנָא ןיא ןעטלַאה

 -םנעפ ן'ךרוד ןיירא ןענייז ןיישנענוז ערהָאלק ןופ ןעלייז .לער

 םייב גנַאהרָאפ ןעטיור םעד ןעסָאנעב ןעמַאלפ טימ יו ןעבָאה ,רעט

 עטיור עצנאג סָאד ןוא ,טנעוו יד ףיוא גוצנא ןעטיור 'םעד .,טעב

 ַא ןופ רענוד םַעד ןיא טרעטיצעג טָאה זיוה סָאד ןוא ; רעמיצ

 םהיא גוצ רעד יקאט סָאד טָאה אמתסמ .נוצ ןעדנעהעגייברַאפ

 רעד ףיוא טקוקעג קַאשז טָאה טעדנעלבראפ יוװ .טקעוועגפיוא

 ;טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןייש ןעמהָארטש עטיור יד ףיוא ,ןוז
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 נוצ רעדנעמוקנָא ,רעטשרע רעד זא יוזא ,עסלער רעד ףיוא זלַאה

 רע זא ,ןעכוז ןעמ לָאז ךָאנרעד ןוא .ּפָאק םעד ּפָא םהיא טקַאה

 ,טונ ...! טינרָאג ,דנואוו ןייק --- ,טשטעווקוצ ןעצנאג ןיא זיא

 ?הַא
 .יוזא טוג רהעז ; טוג ,אי --

 -ָאוועג זיא יז ןוא ,רערעטנומ ןערָאװעג עדייב ןענייז ייז ןוא

 עטשרע יד טָאה יז סָאװ ,ףיוראד ץלָאטש ןוא ךילהערפ טעמכ ןעד

 קאשז ןעוו ןוהטעג רעטיצ ַא רעבָא טָאה יז .טכארטעגסיוא סָאד

 .ןעמונעגמורַא טפאשבעיל רהעמ ךָאנ טימ יז טָאה

 ןיימ ,וטסייוו ...לעסיבַא סיוא טראוו ; ךימ זָאל ,ןיינ --

 ץִלַא טינ סָאד ךָאד זיא ,רעיונעג סָאד טכַארטעב ךיא זַא ,רערעייט

 ּטעוו ,ןעביילבראפ רעטייוו רימ טימ ָאד טסלָאז וד זא .גיטכיר

 וד .ןעהעזסיוא טוג יוזא טינ סיּפע עעדיא דרָאמטסבלעז יד ךָאד

 ,קעווא ןעגרָאמ טסרהָאפ וד .סיוא ךימ רעה .ןערהָאּפקעװא טזומ

 לָאז'מ זא ,שיבַאק יא ,רַאזימ יא ןעהעז ןעלָאז ךיד זא ,ןעפָא יוזא

 םעד ןעמענ טסעוו וד .ןערהָאפעגקעװַא טזיב וד זא ,ןעסיוו טוג

 טסעוו --- ,ןַאור ןיא ןעכירקּפָארַא טסעוו ןוא ,ןעטנַארַאב ןייק גוצ

 ןערעוו טעוו ס זא ,ךָאנרעד ןוא .דערסיוא ןא סיּפע ןעניפעג ןיוש

 -ניה יד ןענעפע ריד לע ךיא ; ןערהעקמוא ךיז וטסעוװ ,טכַאנ

 וד ןוא ,טייוו סעגעיל רעיפ ַא ןזיולב זיא'ס : ,רהיט עטשרעט

 ןוא ...ןעדנוטש יירד ןיא יװ ,רענינעוו ןיא קירוצ ןייז טסנָאק

 ןוהטעג ןָאק'ס ןוא .ניטכיר סעלא ,ךיז טכאד ןיוש זיא טציא

 .ןעלעוו רונ טסלָאז ֹוד ביוא ,ןערעוו

 .ןעהעז טסעוו -- ,ןוהט סע לעוו'כ ,אי --

 יז טָאה רע ; טרהעלקענ ךיוא טציא טָאה ןיילא .רע ןוא
 .גיהור ןעוועג זיא ןוא ,טשוקעג טינ רהעמ ןיוש

 ןענייז ייז ןוא . ; ?יטש ןעוועג לָאמ א רעדיוו זיא'ס ןוא

 -נייא יו ,ךיז גידנערהיר טינ ,ןעמונענמורא ,ןענעלעג יוזא ךיז

 טציא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןוהט וצ סָאװ ןאלּפ רעייז ןיא טפעיטעג

 -סיב ,לָאמ עלא רַאפ לָאמ ןייא ןעסָאלשעב ,טכאמעגבָא ןעוועג

 -טכארטראפ רעייז ןופ ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו ייז ןענייז זייווכעל



 היה עניסיפ-ייווצ יד 832

 וד ; ןעטראווּפָא םהיא טסעוו וד ןוא ...ןהעז רעטעּפש רימ

 יװ ןעהענוצ ךָאנ ָאד ןָאק סעלא ןוא ? הא ,ןעטלאהעב ךיז טסעוו

 יקַאט טעוװ ױזַא ...ןערעטש טינ ָאד טעוו רענייק --- ,ןעשנואוועג

 ? הא ,טוג ןייז
 דיז רע טָאה ,עלענרעג ן'זיב ליומ ם'ןופ ,יז גידנעשוק ץְלַא

 : ליטש ןערעפטנע וצ זיולב טגיננעב

 .אי ,אי --

 םערעי טרהעלקעגרעביא טָאה ,טכארטרַאפ קרַאטש ,יז רעבָא

 ייב טייבראעגרעדנאנופ ךיז טָאה ןאלפ רעד יו ןוא .עלעציּפ

 ןוא טייהלעצנייא עדעי טנעכערעגרעביא יז טָאה ,ּפָאק ןיא רהיא

 .טרעסעבענסיוא סָאד

 שיראנ רהעז א סע טלָאװ ,רערעייהט ןיימ ,ךָאד ןוא ---

 ביוא ןוא .; לַאפ ןעדעי ףיוא ןענרָאזרַאפ וצ טינ ךיז ,זנוא ןופ

 ,ןעגרָאמ ףיוא ךיילג ןערעוו צ טריטסערא ןעמוקסיוא ףרַאד זנוא

 ךיא ,וטסייוו ...טציא ןענייז רימ יוװ ןייז רעסעב ןיוש ךיא ליוו

 א ןיא אמתסמ --- ,ואוו טינ ןיוש קנעדענ'כ ,ןעזעלעג ץיגרע בָאה

 -טסבלעז יוװ סיוא טהעז סע ןעוו ,רעסעב זיא'ס זא --- ,ןַאמָאר

 יוזא ,טייצ עטצעל יד ענדָאמ יֹוזא סיוא טהעז רע ןוא ...דרָאמ

 -רַאפ טינ סָאד טעװ םענייק זַא ,טרעטסניפראפ ןוא טכארטרַאפ

 רעהא זיא רע זא ,ןעהעטשרַאפ דלַאב טעוו'מ --- ,ןערעדנואוו

 יוזא סע ףראד'מ רעבָא ...ןעבעל סָאד ןעמענ ךיז ָאד ןעמוקעג
 ךיילנ ןעלָאז עלא זא ,געוו ַאזַא סיּפע ןעניפעגסיוא ,ןעטייבראסיוא
 ? וטסגָאז יו ...דרָאמ-טסבלעז ןופ עעדיא יד ןעמעננָא

 .רעכיז ; סיוועג ---

 ,טקיטשענ יז טָאה סע ; טכארטענ רעטייוו טָאה יז ןוא
 רהיא ןעניוצעגניירא ךיז ןיא טָאה ,יז גידנעשוק ,קאשז לייוו
 .עלעגרעג

 ענייק ןעזָאלרעביא טינ לָאז סָאװ ,סניוזא סיּפע ? הא ---
 ַא ,םהיא לָאז סע ,זא ! עעדיא ןא בָאה'כ ,אש ...םינמיס

 -ענרעביא רהעמ טינ זנוא טלָאװ ,זלאה ןיא ןעפערט ,רענייטש

 -ןהאב רעד ףיוא ןענעלקעווַא ןוא ןעמהענ וצ םהיא יו ןעבילב
 ן'טימ ןענעלקעװַא םהיא ןעלעוו רימ ? טסהעטשרַאפ --- ,עיניל
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 --- ,טלעמרומעגסיוא רע טָאה --- ,טנָאקעג טינ בָאה ךיא ---

 ? ןעכָארּפשרַאּפ טינ ןעד ריד ךיא בָאה ,ןענָאק ?יוװ ךיא רעבָא
 .ךילכאווש רעבָא ,טריטסעטָארּפ טָאה יז

 רימ ...ךיד טעב'כ ,טינ רעסעב רימ ךערּפשרַאֿפ ; ןיינ --

 זיא ס ןוא ...הטוּמ רעד טלהעפ ריד ןעוו ,קנארק ךָאנרעד ןערעוו

 ןעמ ! ןיינ ,ןיינ ; טינ ףרַאד'מ ; ךילקערש רהעז ךילקריוו

 .טינ ףראד

 ףראד'מ ,לייהטנעגענ ןיא זא ,טוג רָאג ןיוש טפייוו וד ,ךא ---

 ...וצרעד חֹכ םעד ןעניפעג ךיא ?עוװ ,ףראד'מ ?ייוו יקאט ןוא .ָאי

 יקאט ןעלעוו רימ ןוא ,ןופרעד ןעדער טלָאװעג ריד טימ בָאה'ּכ
 -ָאק ןוא ןײלַא ָאד ןענייז רימ לייוו ,ןופרעד ןעדער ךָאנ

 .-וירעב עגיטכיר יד ןעהעז טינ ןיילַא רַאנָאז רעטסניפ רעד ןיא ןענ |
 .רעטרעוו ערעזנוא ןופ גנוט

 ןיוש וליפא ,טָאה ןוא ,טצּפיזעגבָא טָאה ענירעוועפ ןוא

 סָאד ןוא ,ןעדעררעביא טזָאלעג ךָאד ךיז ,ץרַאה רעווש ַא טימ

 ןעדעי טָאה רע זא ,קרַאטש יוזא טּפאלקעג רהיא ייב טָאה ץרַאה
 .טסורב ענעגייא ןייז ףיוא טלהיפעג ּפַאלק

 -ַאד ןעטלאהעג טינ ךָאנ טָאה'פ זא ! טָאג ןיימ ! חֶא --

 סע זא ,טציא ןוא ...טשניוועג קרַאטש יוזא סָאד ךיא בָאה ,ייב

 .חכ רעדו סיוא רימ טהענ ,טסנרע יקַאט טרעוו

 זיא'ס ןוא + .ןערָאװעג ןעניװשנַא רעדיוו ןענייז ייז ןּוא

 רעייז ןוֿפ קורד ןערעווש םעד רעטנוא ליטש ןערָאוועג רעדיוו

 ,טייקנעפרָאװרַאפ יד טלהיפענ ייז ןעבָאה ךיז םוּרא .סולשעּב
 ןערָאװעג ייז זיא'ס - .דנעגענ רעדליוו רעד ןופ שינעטסיוו יד

 -נַא םעֶד ןיא טלעקיוועגנייא רענייא ,סרעּפרעק ערעייז ; סייה

 .ןעצלָאמשעגנעמאזוצ יו ,טכייפ ןעוועג ןענייז ,ןערעד

 זא ןוא ; טשוקעג ןוא טזלאהעג רעטייוו יז טָאה רע ןוא
 א רעדיוו יז טָאה ,עלעזלעה ןיא ןוהטעג שוק א רהיא טָאה רע

 : לעכ'לוק ליטש רהיא טימ ןעדער ןעמונעג לָאמ

 ,אי ....רעהא ןעמוק לָאז רע זא ,טונ ןעוועג טלָאוװ'פ --
  =בארטסיוא ?עוו'כ .,ןעמוק לָאז רע ,ןעביירשנָא םהיא ןָאּק ךיא

 ןעלעוו סָאד .טינ ןיילא ךָאנ ךיא סייוו ?ייוורעד .סָאװ וצ ןעט



 היח ץעגיסיפ-ייווצ יד 480

 יוזא סיּפע ךיא בָאה סָאװ רַאפ ,רערעייהט ןייימ ,רימ גָאז ---

 .'{ טױט ןיימ טעב סָאװ ,סיּפע ןופ וטסייוו ,רשפא ? ארומ

 ןצ ךיז סָאװ רַאפ טינ טסָאה .גיהור ייז ! ןיינ ,ןיינ ---

 . .ןעקערש

 .זיײװנעטנעמָאמ ,רבא רערעי רימ ןיא טרעטיצ סע רעבָא --

 סָאד העז ךיא ; הנכס ענידנעטש א סיּפע טננעה רימ רעביא

 בָאה סָאװ ראפ יקאט ...טונ טהעז סע ?היפ ךיא רעבָא : ,טינ

 ? ארומ יוזא ךיא

 ךיא ,ךיד בעיל ךיא ...טינ ארומ ןייק בָאה ! ןיינ ,ןיינ ---

 יו ,העז ...ןוהט סטכעלש סיּפע ריד ןעזָאלרעד טינ םענייק לעוו

 ! יוזא ,יוזא ,ןעמהענוצמורא ךיז -- ,זיא סָאד טונ

 .היחמ ַא ,ליטש ןעוועג זיא טנעמָאמ ןייא

 טימ טצעזענטרָאפ .יז טָאה -- ,רעטבעילעג ןיימ ,ָּךַא ---

 ךָאנ ןוא ךָאנ לעיפ יו --- ,ןָאט ןעליטש ןעדנעשטסַאל רהיא

 ןייא וו ,ןעגנערברַאפ טנָאקעג יוזא סע רימ ןעטלָאװ טכענ עניוזא

 -ּלָאװ .ןוא וה .סָאד טפיוקרַאפ ןעטלָאװ רימ ,וטסייוו ...שנעמ

 וצ ןענאטשעגוצ ןעטלָאװ .ןוא .ןענעמרַאפ רעזנוא טימ קעווא ןעט

 ...ריד ףיוא ץלא .ךָאנ טרַאוװ.רעכלעוו ,אקירעמא ןיא דניירפ ןייד

 .ןופרעה ןעטכארט טינ לָאז ךיא זא ,קעװַא טִינ טהעג גָאט ןייק

 ןעוועג .ןעטלָאװ ןעדנעבא עלא ןוא  ...וצ .רונ ךיז געל ךיא ןעוו

 טלָאװ ךיא ,ןעמונעגמורא ךימ טסלָאװ וד .טנייה דנעבא רעד יו

 םייב רענַײא ןעפָאלשעג ױזַא ךיז .ןעטלָאװ רימ ןוא ,םנייד ןעוועג

 ךיא -- ,טינ סע טסנָאק וד רעבָא ....סמרא יד ןיִא ןערעדנַא

 לי ךיא ?ייװ-.טינ זיא ,,ןופרעד .דער ְךיִא זַא ןוא .,סייוו ךיא ,סייוו

 "רַאה- קנופ רימ.טמוק סָאד לייוו .רונ ,ןעצרעמש ןעפַאשרַאפ ריד

 : .ןעליוו ןיימ ןהֶא רָאג ,ןעצ

 ,םולשעב רעד טּפאכעגנָא רעדיוװ ן'קאשז טָאה םיִצולּפ ןוא
 טעוװ רעי--- : טכאמעג טפָא יוזא ןיוש ךיז טָאה רע ןעכלעוו

 ,לָאמ-םָאד ךיוא ןוא .ןענע'נרה וצ טינ יז .ידכ-.,ן'ָאבור ןענע'גרה

 -ענ 'וצרעד טָאה רע זא ,טניימענ תמאב רע טָאה ,לָאמ עלא יו

 .טסעפ זיא ןוא ,טפַארק-סנעליװ גונ
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 םעד ןופ טסורב רעד וצ ןעלוטוצ וצ רהעמ ךָאנ ךיז ןעננואווצ

 טָאה םעהטא ןעטכייל רהיא טימ ןוא .ןעצישעב יז לָאז סָאװ ,ןַאמ

 .המשנ רהיא טעיורטרַאפ םהיא יז

 יו ,טנָאקעג רונ טסלָאװ וד ןעוו ,רערעייהט ןיימ ,הֶא --

 ! ןיינ ,ןיינ ...! אקירעמא ןיא טרָאד ,ןעוועג ןעטלָאװ רימ ךילקולג
 טינ טסנָאק וד סָאװ ,ןוהט וצ סָאד טינ רהעמ ןיוש ךיד טעב ךיא

 ןעסיז רעזנוא ךָאנ גנאב יוזַא רונ רימ טוהט'ס זיולב .; ןוהט

 ! טציא ךימ טקערש סיִּפע ! ארומ בָאה ךיא ,ךא ...! םולח
 רימ ליוװ סיּפע זַא ,ךיז טכוד רימ רונ ,סָאװ טינ ןיילַא סייוו ךיא

 דעבָא ; רעכיז ץנאג --- ,יירעדניק ַא זיולב .ןעבעל סָאד ןעמענ

 ָאד טהעטש רעצימיא יוװ ךיילנ ,םוא ךיז ךיא קוק עלייוו עדעי

 ,ריד ץוח א ןוא ...ּפָאק ןיא ןעננאלרעד רימ ליוװ ןוא רימ רעביא

 .ןעגידייהטרַאפ ךימ לָאז סָאװ ,טינ םענייק ךיא בָאה ,רעבעיל ןיימ

 ףיא ליוו ריד בעילוצ רונ ; ריד ןיא טציא זיא דיירפ עצנַאג ןיימ

 .ןעבעל

 ,רהעמ ךָאנ ךיז וצ יז רע טקירד ,טרָאװ א גידנערעפטנע טינ

 רע סָאװ ,סָאד סעלא ןעגָאזסיױא טלָאװעג טימרעד טלָאװ 'רע יו

 ץינואוו עגיטכירפיוא ןייז ,ןעלהיפעג ענייז --- : ןעניװשרַאפ טָאה

 טלהיפ רע סָאװ ,עבעיל עגידרעייפ יד ןוא ,רהיא וצ טוג ןייז וצ

 יז רע טָאה דנעבא םעד טשרע ךָאד ןוא .רהיא וצ רעמיא ְךָאנ

 ַא ןעוועג טינ קילג םוצ ךיז יז טלָאװ .; ןענע'גרה טלָאװעג ךָאנ
 ןעוועג יז רע טלָאװ ,ּפמָאל םעד ןעשָאלרַאפ ןוא ןוהטענ רהעק

 ןייק ןיוש ךיז טעוו רע .,רעכיז ןיוש זיא סָאד --- ,ןעגרָאװרעד

 -נוא רָאג ןֶא םהיא טמוק ענייז הּפילק יד ; ןעלייהסיוא טינ לָאמ

 רע --- ,עכאזרוא יד ןענופעגסיוא טינ ןָאק רע ןוא ,טעטרַאוװרע

 סע ןעוו ,טנייה ,לעיּפשייב םוצ ,יוו .ןעהעטשרַאּפ טינ סָאד ןָאק

 רהיא ןוא ,יירט םהיא זיא יז זא ,ןעזיוועגסיורא רָאנ ךיז טָאה

 רשפא ןוא :,רעכילטפַאשנעדייל ,רעכילצרעה ךָאנ זיא עבעיל

 ,ןעבָאה יז רע ?יוו רהעמ ץלא ,םהיא טבעיל יז רהעמ סָאװ יקאט
 עכילקערש יד ןיא ,ןעטכינרַאֿפ ,ןעגנילשנייא סיּפע יז רע ?יוװ

 יז ליו רע ? סומזיאָאגע ןעשליבסנאמ ןייז ןופ שינרעטסניפ

 ! עטיוט ַא --- ,ןעבָאה יז ליוו דרע יד יוװ



 היח עגיסיפ-ייווצ יד 48

 ןוא .ןערעטש וצ טינ ריד יבא עלעקניוו ןיא ןעקוררַאפ ךיז ?עוו

 ןיא ,ָאד ...טכַאנ עטצעל רעזנוא ךָאד זיא'ס ,טינ ךיוא סענרַאפ

 -עבעל ןייק ,ןיילא רעה .טלעוו קע ףיוא יו רימ ןענייז ,זיוה םעד
 רימ ; ןעמוק טינ טעװ רענייק ןוא ; םעהטַא ןייק ,שפנ רעניד

 טינ טעוװ שנעמ ןייק זא ,{ייֵלַא טולָאסבא יוזא ,ןיילא ָאד ןענייז
 ןערעדנא םייב רענייא ןעהעגסיוא וליפַא ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעסיוו
 .סמרא יד ןיא

 ןופ ךיז העסיוא ,ןעבָאה וצ יז טשרוה ןעכילקערש .םעד ןיא
 העדנא ןייק גידנעבָאה טינ ,קאשז ןיוש טָאה ,סעקסַאל ערהיא

 יז רהיא וצ ןוהטעג זָאל ַא טַאהעג ךיז ,דנעה יד רעטנוא עפַאוװ
 ךיז טָאה יז רעבָא ; רענניפ עליוה יד טימ טושּפ ןעגרעוורעד וצ
 ןוהטענ ההעק ַא ,טייהנהָאווענ סיוא זיולב ,ןילַא ךיז ןופ ,םיצולּפ
 -מורא זיולב יז טָאה רע ןוא ,ּפמָאל םעד ןעשָאלעגסיוא טָאה ןוא

 .ןעפָאלש ןעגנאנעג ןענייז ייז .טעב םוצ ןעגָארטעגוצ ןוא ןעמונעג
 =נעמָאמ עטסכילטפאשנעדייל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד

 ,טנעמָאמ רענלעצנייא רעד ,רעטסעב רעד ,עבעיל רעייז ןֹופ ןעט

 ,סנייא ןערָאװעג ןענייז ייז זא ,טלהיפעג ךילקריוו ןעבָאה ייז ןעוו

 טָאה ,טרעטישרעצ יװ ייז טָאה קילג סָאד ןוא .ןעבעל ןוא בייל

 ןיוש טעמכ ןיילא ךיז ןעבָאה ייז זא ,טרעטַאמענסיוא יוזא ייז

 טנַאקעג טינ ןענעווטסעד ןופ ןעבָאה ייז ; טלהיפענ טינ רהעמ
 .נידנעמראמוא ךיז טהורענ זיולב ןעבָאה ייז ןוא . ,ןעפָאלשנייא

 םהיא ךיז טָאה יז ןעוו ,זירַאּפ ןיא טכאנ ענעי יו טקנוּפ ןוא
 ךיוא רע טָאה ,רעמיצ ןִיא עירָאטקיױװ עמומ ייב ,ןעוועג הדומ
 ןעבעל .ליומ ן'טימ .,יז ןוא ,ןעניוושעג ןוא טרעהעג זיולב טציא
 -העצרעד ןייא ןיא ןעטלאהעג ?יטש רהעז םהיא טָאה ,רעיוא ןייז
 ...דנע ןא ןהֶא ןעל

 -סיוא טָאה יז רעדייא ,טכַאנ ייב טנייה רָאנ יז טָאה רשּפַא
 -ור ן'רעטניה תומה-ךאלמ םעד טלהיפרעד ,ּפמָאל םעד ןעשָאלעג

 ןיא זָאלנרָאז ןוא ,ךילהערפ ןייז דימת טגנעלפ:ענירעוועפ ? ןעק

 ענ זיא רהיארעביא ?הָאוװבָא ,ןעטבעילעג רהיא ןּופ סמרא יד
 ,ןוהטענ רעטיצַא םעּפע יז טָאה טנייה רעבָא .טיוט רעד ןעננַאה
 חענ יז טָאה קערש רעבילרעלקרענוא ןא סיּפע ןוא ,טלעק ןופ יו



 27 ַאלָאז ליטע

 רָאג ןיוש ןָאק ךיא ; ךיח רונ בעיל ךיא ..,ןעגינעגרַאּפ רעשלעמיה

 !ןעּבעיל טינ ,ריד ץוח ַא ,ןערעדנַא ןייק

 "וצ ,ןעהיצוצ םהיא םוא סמֹּרִא יד טקערטשעגסיוא טָאה יז

 ,ֿפעסקַא ן'פיוא םהיא ייב ּפָאק םעד ןעגעלוצקעװַא ,ךיז וצ ןעקירד

 -ֿנִא יז טָאה רע רעבָא .ליומ ןייז ןערהירעב וצ ןעּפיל ערהיא טימ

 -וצ ַא ןעוועג זיא רע .ןעטלַאהעגבָא יז ןוא טנעה יד ראפ טּפַאכעג

 םהיא זיא תאלוח עכילקערש ןייז --- ,ךיז רעסיוא ,רענעקָארש

 טקַאהעג ,טולב סָאד יוו ,םהיא טָאה ,ןעצרַאה ןיא ןיירַא רעדעיוו

 טימ ןעירשעג ,סרעֶמַאה טימ יוװ ןעגנולקעג םהיא טָאה'ס .חמ ןיא

 עטסגרע יד ןיא יװ טקנוּפ ,ןעשנעמ רעדנעזיוט ןופ יוװ תולוק

 טימ ךיז ןָאק רע טייז ,טייצ ַא ןיוש .טיײהקנַארק ןייז ןופ ןעטייצ

 םייב רַאגָאז ּרעדָא ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןעמוקפיונוצ טינ רהיא

 -וק ,ּפָארַא טינ ןעניז ןופ לָאז רע ארומ סיוא ,טכיל ַא ןופי ןייש

 ,פמָאל ַא טנערבעג טציא טָאה בוטש ןיא ןוא .רהיא ףיוא גידנעק

 טרעטיצעג סע טָאה רע ןוא .ןעטכיולעב טוג ןעדייב ייז טָאה סָאװ

 רע סָאװ ,ראפרעד רונ ךיז רעסיוא ןערָאװעג ױזַא זיא ןוא ױזַא

 םעד רעטנוא עלעגרָאנ ןענידכעלייק ןעסייוו רהיא ןעהעזרעד טָאה
 .דיילק-זיוה רהיא ןופ רענלָאק ןעטעלעיּפשוצ

 : טצעזעגטרָאּפ יז טָאה ךילטּפַאשנעדייל ןוא דנעטעב

 ?ןוהט ןעמ ןָאק סָאװ --- ,טלעוו יד טרַאּפשרַאפ זיא זנוא --

 ךיא ןוא ,טינ סעיינ ןייק ,טינ רָאג ןיוש ךיא טראווהע ריד ןופ

 עבלעז יד גידנעטש ןעגנערבטימ זנוא טעוװ ןעגרָאמ רעד זא ,סייוו

 טביילב רימ ?  ןוהט ךיא ןָאק סָאוו רעבָא --- ,ןעצרעמש ןוא ןעדייל

 -וצ ןעדייל וצ ,ןעבעל סָאד ןעבעלוצסיוא יוזא -- : סנייא רֹונ

 ,רווַאה ןייק ןערהעקמוא דלַאב ךיז ןעלעוו ריס .,ריד טימ ןעמַאז

 טסלָאז וד יבַא ,ךיז ?יוו סע יוװ ,ןעהעג ןעבעל סָאד ךיז לָאז --

 ,.טייצ וצ טייצ ןופ עדנוטש ןייא ףיוא רונ ןעוו וליפא ,רעניימ ןייז

 ןיימ ןיא ךיז גַאלּפ ךיא ןוא .טינ ףָאלש ךיא יוװ ןיוש טכענ יירד

 וצ ךימ טהיצ סע ןוא ,?ערָאדיררָאק טייז רענעי ףיוא ,רעמיצ
 ןעהעזעגסיוא רימ טסָאה ,ןעצרעמש ענױזַא טסָאה וד ןּוא ,ריד

 ,רטה .רעבָא ...טגַאװעג טינ בָאה ךיא זא ,ננערטש יוזא סיּפע

 ךיא ,?יטש ןייז ?עװ ךיא יו ןעהעז טסעוו וד .טנייה ןייז לָאז
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 ןיא קעװַא ךיז ייז טנָארט רע --- ,עלעכיט ַא ,עקשטנעה ַא ןעלַאפ

 ּךָאד טסניימ ּוד ,רעבָא ...סטּכער סעּפע יו ,דלַאוװ ןיא ערָאנ ןייז

 רע .ןעדליוו ַאזַא צ ןעבעגצבָא ךיז דנַאטש םיא ןיִּב ךיא זַא ,טינ

 םעד ץוח ַא ןוא .ארומ םהיא ראפ בָאה ךיא ; יקסנַאיבָארג וצ זיא

 ןענייז תויח עדליוו עלַא יד ןיינ ,ןיינ ...טינ רָאנ רע טרעדָאפ
 ןופ ןעברַאטש רעסעב ןעלעוו ייז ןוא ,עקניליטש עניױזַא טפֶא

 ןעצנַאנ ַא ףיוא ךימ טסנעמ וד .ריד וצ ןהעטשוצ רעדייא ,עבעיל

 טינ ךימ טעוװו רע ןוא ,החנשה ןייז ףיוא ןעזָאלרעביא טַאנָאמ
 טינ לָאמ ןייק טָאה רע יו ,רענניפ ץיּפש יד טימ וליפא ןערהידנָא
 .ברע ריד ךיא ןיב --- ,טעזיאול עמירָא יד טרהירעגנָא

 ,ןערָאװענ ןעניװשטנַא ייז ןענייז ,גנורעניארע רעזעיד ייב

 טייהנעגנַאנרעפ יד ןוא . ,קילב .ַא טימ טקוקעגנָא ְךיִז ןעבָאה ייז

 -שרע םוצ ךיז ןעבָאה ייז יו : טלעטשעגרָאפ רעדיוו ייז ךִיז טָאה

 -רעד : ןַאור ןיא רעטכיר סננוכוזרעטנוא םייב ןעפָארטענ לָאמ ןעט

 רעייז :עניד'היחמ ַאזַא --- ,זירַאּפ ןייק עזייר עטשרע רעייז ךָאנ

 עטונ סָאד יא .,סעלַא .,,סעלַא ןוא ,רווַאה ןיא ןעבעל רעייז ,עבעיל

 יױזַא ןוא ,ן'קַאשז וצ וצ זיא ענירעוועפ ןוא .עכילקערש סָאד יא

 .םעהטָא רהיא ןופ טיײקמערַאוו יד טלהיפרעד טָאה רע זַא ,טנעהָאנ

 טימ .םענעי טימ יוו רענינעוו ְךָאנ םעד טימ .! ןיינ ,ןיינ ---

 רשפא טסליװ ...טינ ןָאק ךיא ?ייוו --- ,טסרעה --- ,טינ םענייק

 ךיא .; ןיוש סע ךיא העטשראפ ,ךילדנע ,הֶא ? סָאװ רַאֿפ ןעסיוו
 סָאוו ,רַאֿפרעד זיא סָאד --- : תועט ןייק טינ בָאה ךיא ,רעכיז ןיב

 ָאטינ זיא טרָאװ רעדנַא ןייק .ןעמונענוצ ןעצנַאנ ןיא ךימ טסָאה וד

 ערייב טימ וצ סעּפע טמענ ןעמ יו ,ןעמונעגוצ ,אי --- : ריפַאד

 עדעי טימרעד ךיז טצונעב'מ ןוא קעווַא םע טגָארט'מ ןוא .,,טנעה

 ןיב ,ריד ראפ ,רעהירפ :ךַאז ענעגייא ןַא סעּפע טימ יוװ ,טונימ

 ּפעוװ ןוא ,ענייד ךיא ןיב טציא ןוא .ןעווענ טינ ס'מענייק ךיא

 וְליֿפַא ,ןעלעוו טינ ןיילַא ןיוש טסלָאז וד ויפא .,ענייד ןעביילּב

 -רע טינרָאנ ריד טָאד ןָאק ךיא ....ןעלעוו טינ ןיילַא ןיוש לָאז ךיא

 טימ !ןעפָארמעננעמַאזוצ יױזַא ךיז רימ ןעבָאה סעּפע !ןערעלּק

 טימ רעבָא .לַאנָאז ךימ סָאד טלעקע ,ךימ: ּטָאד .טקערש ערעדנַא

 רערהַאװ א --- ,ןהעז וצ טלעוו יד ןעבענעג רימ טסָאה וד ...ריד
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 ךיז טנעכערעב יז ןעוו ,ןָאזרעּפסנַאמ ַא וצ ןעבעגבָא ךיז ןענָאק

 ךיא .סערעטניא ןַא אי ייבַאד טָאה יז זַא ,ןייא טהעז ןוא טונ

 רימ ןוא ,ןופרעד ןערעמיק סָאװ גינעוו רעהירפ ךיז געלּפ ןיילַא

 -וצֹנֶא ,ןיימ ךיא --- ,ךייא ךיז ןעבעגוצכָאנ ןעוועג רעווש טינ זיא

 -עועג בָאה ךיא ןעוו ,ריד ןוא ןַאמ ןיימ ןעגינעגראפ םעד ןוחט

 סָאד :סע זיא ױזַא רעכָא .ךימ טבעיל רהיא קרַאטש יוװ ,ןעה

 --- ,טנעה יד טשוקעג רימ טָאה רע .טנָאקעג טינ ךיא בָאה לָאמ

 טעװ ןָא טציא ןופ ןוא .ריד ךיא רעווש .,ןעּפיל יד טינ- וליפא

 קרַאטש ױזַא טָאה רע ?ייוו ,זירַאּפ ןיא ןעטרַאוװ רימ ףיוא רע

 ןעביור וצ םהיא טַאהעג טינ ץרַאה ןייק בָאה ךיא זַא ,ןעטילעג

 .גנונעפָאה עדעי

 רהיא טָאה קַאשז ; תועט ןייק טַאהעג טינ טָאה ענירעוועס
 ןוא ,טינ ןעגיל ןייק טגָאז יז זַא ןעהעזעג טָאה רע ;טּבױלנעג
 -רעפ עדנעקערש יד ןופ טסגנַא ןַא טּפַאכעגנָא םהיא טָאה סע
 ָאר טציא זיא רע ןעוו ,רהעגעב ןעדנעגייטש ןייז ןופ טייהנעגעל
 רעד ןופ טייוו ,זיוה ןעסָאלשרעפ ַא ןיא ןיילַא רענייא רהיא טימ
 ןוא .טפַאשנעדייל רעייז ןופ ןעמַאלפ יד ןופ טרהעצרַאפ ,טלעוו

 סע רע טָאה ראפרעד ןוא ןרעטכינסיוא יו טלָאװעג ךיז טָאה רע
 : ןעירשעגסיוא

 ַא ךָאנ ךָאד טסָאה וד ? רעטייווצ רעד ,רענעי ןּוא ,ונ --
 ! שיבַאק םעד ,ןעטייווצ

 טלעטשעג רעדעיוװ ךיז יז טָאה גנגעוועב רעגיטסַאה ַא טימ
 .ןעגעקטנַא

 ...ךיוא וטסייוו סָאד ,טקרעמעב ךיוא וטסָאה סָאד ,הֵא --
 סָאװ ...רעטייווצ ַא ָאד ְךָאֹנ זיא'ס .תמא ךיוא זיא סָאד ,אי

 רימ טָאה שיבַאק רעד .טינ ךיא העטשרַאפ ,ייז טימ ָאד ךיז טוהט

 העז ךיא רעבָא .טגָאזעג טינ וליפא טרָאװ ןייא ןייק לָאמ ןייק

 ךיז ןעמהענ רימ ןעוו ,טנעה יד ךיז טכערב רע יוװ ,טוג ץנַאג ןיוש

 ַא ןיא קעװַא רע טהעג ,"וד, ןעגָאז ריד ךימ טרעה רע זַא ,םּורַא

 ; טושּפ ךימ רע טע'בנג'עב םעד ץּוחַא ןוא .טנייוו ןוא לעקניוװ

 -ראפ רימ ייב ןערעוו סע ;ןעטייקגיניילק וצ רימ ייב טמהענ רע
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 ענייד ןיב ךיא .זַא ,טסואוועג טָאה רע ,ןַאמ רעגנוי רעד ;ךָאנ רימ

 ןערעוו וצ לֶאמַא טכייל ןייז טעוו רימ זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא
 טָאה ,ןעטנוא ,זיוה ןיא ןעוועג ָאד זיא .רע זַא ןוא .ךיוא ענייז
 ףימ טבעיל רע זַא ,עבלעז סָאד טגָאזעג לָאמ ַא רעדיוו רימ רע

 סָאד ראפ רַאבקנַאד ױזַא ןעוועג רימ זיא רע ןוא ,ןעברַאטש םצ

 יױזַא ןעוועג זיא ןוא ןוהטעג םהיא ראפ בָאה ךיא סָאװ ,עלעסיב

 טכַארט ַא ךיא בָאה ,טנָאזעג תמא םעד ,זַא ,ךילטרעצ ןוא ןייפ

 ,סעַײנ סעּפע ןעגנַאפוצנָא ,עבעיל טימ ןרעפטנע וצ םהיא ןוהטעג

 -ינענראפ ןהָא וליפא ,סעיינ סעּפע ,ַאי ...סערעגיהור ,סערעסעב

 ...ןעגיהורעב ךימ לָאז סָאװ רעבָא ,ןעג

 וצ רעטייוו ןעסָאלשטנע טינ יװ ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה יז

 .ןעדער

 טציא ךָאד זיא ,ךימ וטסהעטשרַאפ ,ריד ןוא רימ ראפ ---

 -ָאה רעזנוא ...טינ רימ ןעהעג רעטייוו ,ןעסָאלשראפ געװ רעד

 ןוא ךייר לָאמַא ןַײז וצ םולח רעזנוא ;ןערהָאפוצקעװַא גנונעפ

 סָאװ ,קילג .רעצנַאג רעזעיד -- ,אקירעמַא ןיא ,טרָאד ,ךילקילנ

 -נוא.ןערָאװעג זיא סעלַא סָאד --- ,טנעה יד ןיא ריד ייב ךָאד זיא

 טינ ריד סָאד ףרַאװ ךיא .,הֶא ...טינ טסנָאק וד לייוו ,ךילגעמ

 ; ןעהעשענג טינ זיִא סָאד סָאװ ,רעסעב .רַאגָאז זיא'ס --- ,ףיוא

 ךיא בָאה ריד טימ זַא ,ןהעטשראפ טסלָאז וד ?יוװ ךיא רעבָא
 יװ ןייז טעוו ןעגרָאמ רעד : ןעפָאה וצ סָאװ ףיוא טינ רהעמ ןיוש

 .ןערייל עבלעז .יד ,תונאד עבלעז יד ,ןעטכענ רעד
 טנערפעג טינ ךַאז ןייק יז ןוא ןעדער טזָאלעג יז טָאה קַאשז

 .ןערָאװעג ןעגיושטנַא ןיילַא זיִא יז זיב

 ? םהיא טימ טבעלעג וטסָאה ,סע טסייה ,רַאפרעד ןוא ---

 טָאה ןוא .,רעמיצ ן'רעביא ןוהטעג ןַאּפש ראאַּפ ַא טָאה יז

 ,סעציילּפ יד טימ גידנעהיצראפ ,טרהעקענמוא ךיז

 סע גָאז ךיא ןוא ,טבעלעג טינ םהיא טימ בָאה'ְד .,,ןייג ---

 --- ,רעכיז ךיא ןיב .,רימ טסביולג וד .ןוא ,ךַאפנייא ץנַאנ ריד
 ...ןרעדנַא םעד.רענייא ןעררַאנ ןהעג טציא ךימ ןעלָאז סָאװ וצ ?ייוו
 ---,טנַאקעג טינ ןַאד טסָאה וד יוִו ,טנָאקעג טינ טשּפ בָאה ךיא ,ןיינ
 טינ טושּפ לָאז יורפ ַא זַא ,טרעדנואוו ךיד הַא ,ךָאד טסייוו
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 -ייז רעטסעווש יד .ןערהָאפעגקעװַא ןיוש ,ָאזלַא ,זיא רע --

 ְּ ? םהיא ךָאנ ןעמוקעג ןענ
 : ץרוק טרעפטנעעג םהיא טָאה יז ןוא
 ,אי =

 ,ךילדנע ,עקַאט רעבָא ,ןײלַא ,ָאזלַא ,טציא ןענייז רימ ןוא --

 ? ןייֵלַא

 ; ןעדייש ךיז רימ ןעזומ ןעגרָאמ ...ןיילַא ךילקריוו ; אי --
 ןיא ןעלייווראפ ָאד זנוא ןיוש גונעג ,רוװַאה ןייק םוא דיז רחעק ךיא
 .שינעטסיוו רעד

 ,לעכיימש ַא טימ טקוקעג ץלַא רהיא ףיוא טָאה קַאשז ןוא
 : טגערפעג טרָאפ יז רע טָאה ְךָאד .גידנענרַאבראפ סעּפע יו ןוא

 ? הַא ,ןערהָאפעגקעװַא זיא רע סָאװ ,גנַאב טוהט רייד ---
 טלָאװעג טָאה יז ; ןוהטענ לעסיירט ַא רהיא טימ טָאה'פ

 .ןענָאלשעגרעביא רהיא טָאה רע רעבָא ,ןעריטסעטָארּפ

 זַא ןיילַא טסהעז .ןעגעירק טינ ריד טימ ךיז ליוז ךיא ---
 רימ וטסָאה ,וטסקנעדעג ,לָאמ ןייא .גיטכיזרעפייא טינ ןיב ךיא
 ,יירטנוא רימ טסרעוו וד ביוא ןעדרָאמרע ךיד לָאז ךיא ,טגָאזעג
 סָאװ ,רעטבעילראפ ַא יוװ סיוא טינ רָאנ ,ךיז טכַאד ,העז ךיא ןוא
 גָאז רעבָא ...? רשפא ,ןיינ --- ,עטבעילעג ןייז ןעטיוט וצ טכַאּרט
 -- ,ענערנובעגוצ ַא יוי ןעסעזעגבָא ןעטנוא ךָאד טסיב -- ,ןייֵלַא
 -ימ ןייא ןעציז רימ ןעבעל טסלָאז וד זַא ,ךיז ןעפוררעד וצ טינ
 -עג לָאמַא טָאה ןַאמ ןייד סָאװ ,טנָאמרעד דיז בָאה ךיא ןוא .טונ
 טינ ,ירנַאה םעד טימ ןייז דנעבא םענהעש ןייא טסעוו וד זַא ,טגָאז
 .סעיינ סעּפע ןעגנַאפוצנָא יבַא ,ױזַא זיולב רונ ,ןעגינעגראפ סיוא

 טָאה יז ,טגידייהטרעפ טינ רהעמ ךיז טָאה ענירעוועס רעבָא

 ; ט'רזח'ענרעביא סַאזגנַאל לָאמ ייווצ זיולב

 ...סעיינ םעּפע ,סעיינ סעּפע ---
 עבילדנעטשרעדיוונוא ןופ ךורבסיוא ןַא ןיא םיצולּפ ןוא

 : ןעדער ןעמונעג יז טָאה ,טייקגיצרעהנעפָא
 ףךיז ןענָאק רימ ...תמא זיא'פ ; סיוא ךימ רעה .טוג ,ונ --

 גונעג ןיוש ןענייז רימ --- ,תמא ןעצנַאג םעד ןעגָאזסױרַא טציַא
 טהעג רע יװ ,ןיוש גנַאל ןעטַאנָאמ ...ךיז ןעשיווצ ןעדנובראפ
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 -ענ ן'ענירעוועס טָאה רע יו ןוא קילננוא םייב ןעפלעהוצטימ

 .יז ?יוװ שיּבאק : ניטכיר ,אי ,טייהנעבענרעביא ַאזַא טימ טגלָאפ

 רַאק טקוקענכָאנ הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא טָאה קַאשז זַא ןוא

 הקיתשב טָאה רעּכעֶרּב-ןייטש .רעד יוװ ,טקרעמעב רע טָאה ,ז'שיב
 -עס ןופ ןעלַאפענפױרַא זיא סָאװ ,?ערָאנ-ראאה ַא ןעביוהעגפיוא
 רע יֹװ ןוא ,טעּב יד טעברַאפ טָאה יז תעשב ,ּפָאק ס'ענירעוו
 ןוא .ןעפענוצבָא טינ ,ףיוא טנַאה רעד ןיא ןעטלַאהעב סָאד טָאה
 סָאװ  ,םירוסי ענענייא ענייז ןופ טכַארטראפ ךיז טָאה קַאשז
 תורצ יד ןופ ןוא ,עבעיל-רעד ןופ ןהעטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע
 .טייהדנוזעג ןייז טימ קירוצ םהיא וצ ןעמוק סָאװ ,קערש ןוא

 ,ךָאװ יא ןערָאװעג זיא'ס ןּוא ,קעװַא ןענייז גָאט ייווצ ךָאנ

 ייווצ יד ןענייז ,ןעהעזענסיוארָאפ טָאה רָאטקָאד רעד יוװ ,,ןוא

 וצ רעדעי ַא ןהענ וצ קירוצ ןעוועג דנַאטש םיא ןיוש עקנַארק
 -עטש ,טסינישַאמ רעד טָאה ,ןענּרָאֿפהירפ ןייא .ננוניטפעשעב ןייז

 -רַאֿפ עקעּפ רעצייה ןעטלא ןייז ןעהעזענ ,רעטסנעפ םַײב גידנעה
 וצ גידנעכַאמ ןוא וויטָאמָאקָאל םעיינ ַא רָאג ףיוא גידנערהָאפייב

 קַאשז רעֹּבָא .ךיז ֹוצ םהיא גידנעפור יו ,טנַאה רעד טיפ םהיא

 טנערבוצ םהיא ןיא ךיז טָאה עבעיק יד .טלייאעג טינ ךיז טָאה

 וצ גנוטראוורע עכילטּפננַא ןיא יו ןעטלאהרעפ ָאד :םהיא ןוא

 רע טָאה נָאט ןעבלעז םעד .ןייז רעטייוו טעוז .ָאד סָאוװ ,ןעהעז

 -ירפ סָאד שזַאטע ןעטשרעטנוא םעד ןוֿפ טרעהעג לָאמ ַא רעדעיוװ

 ,ךאלדיימ עננוי יד ןופ טייקכילהערפ יד ,רעטכעלענ עגידעבעל עש
 טיִמ לופ ןערָאװעג :לָאמ ַא טימ זיא זיוה ענירעיורט :סָאד ןוא

 טָאה רע .ןענָאיצקעל יד ןעשיווצ עלושיןָאיסנַאּפ ַא ןוֿפ שיור םעד

 -ענ טינרָאנ ן'ענירעוועס טָאה רע .סנרעווָאד עגנוי יד טנָאקרעד

 ,ןעטנוא ןעוועג גָאט ןעצנַאנ םעד ךָאנ וצרעד זיא יז זַא } טגָאז

 -ַאכרוד טונימ ףניפ ןייק םהיא ןעבעל ןעצטיזנייא גידנענָאק טינ

 א ןיא יװ ,ליטש ןערָאװעג לָאטַא רעדיוו זיא דנעּבא ןיא .דנַאנ

 -רַאפ םעּפע ךיז טָאה ,טסנרע ןוא סַאלב ,ענירעוועס ןּוא .רבק

 טָאה ,רהיא ףיוא קילב ןעפרַאש ַא טימ .רעמיצ ןייז ןיא טלייוו
 : טנערפעג יז רע
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 וצ ןיילַא טשטעווק רע רעדָא ,לַאנגיס ןעשירטקעלע םעד טנלָאֿפ

 טכַאמרַאפ רע רעדָא ףיוא טכַאמ ןוא ,לעּפענק ןעשירטקעלע םעד
 טכוז ,רעהפיוא ןייא ןהֶָא ; ןעכוז ןייא ןיא רע טלַאה --- ,געוו םעד

 -נַאל יד ןיא ,גָאט ייב טכוז רע ; ךיז רעסיוא זיא ןוא ,טכוז ןּוא רע

 ; גירעפעלש ,דנעה עטגעלרַאפ טימ ,שינעטרַאװ ןופ ןעדנוטש עג
 ַא יו ,םהיא טרעטַאמ ףָאלש רעד ןעוו ,טכַאנ ייב טכוז רע ןוא

 -לעפ עצרַאוװש עסיורג יד ןופ טײקמַאזנייא יד ןיא ןעטקיטשראפ

 טהעטש סָאװ ,יורּפ יד ,ָאלקויד ןוא .טלעוו קע ןיא ץעגרע ואוו ,רעד

 ?ייוו --- ,תוחכ עלַא טימ טציא טײברַא ,םיוב-נאלש םייב טציא

 רַאפ רהעז ךיז טגרָאז ןוא --- ןעמהענ יז לָאז רַאזימ ליוו יז

 .טינ רָאג טפָאלש ןַאמ רעד סָאװ ,םהיא

 -עגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,קַאשז זיא ,טכַאנ ייב לָאמ ןייא
 טנָאקעג ןיוש טָאה ןוא קנערק רעד ןופ ןהעטשוצפיוא ןעביוה

 סָאד ןעהעזרעד טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ וצ ,בוטש יד ןהעגרעביא

 .זיוה ןיא ן'רַאזימ ייב קירוצ ןוא ןיה ןהעג ןרעטנַאל ַא ןופ טכיל

 הלוח רעדנעמוקפיוא רעד זַא רעבָא .ץלַא טכוז רענעי --- ,רהָאלק

 טָאה ,רעטסנעפ ןופ טקוקעגסױרַא רעדיוו טכַאנ עטייווצ יד טָאה

 -יורג ןייז טימ ,ן'שיבַאק ןעהעזרעד רָאג גנורעדנואוורעפ טימ רע

 ןופ רעטסנעפ ן'רעטנוא ,געוו ן'ףיוא ןעטָאש ַא יװ ,רוגיפ רעס

 טאטשנא ןוא .טפָאלש ענירעוועס ואוו ,רעמיצ ןעטייווצ םעד

 רַאפ גידנעסיוו טינ ןיילַא ,רָאנ רע זיא ,ןערעוו וצ זייב רַאפרעד

 -נוא ןייא ךָאנ : דיילטימ טימ לופ ןוא גירעיורט ןערָאװעג ,סָאװ

 טהעטש סָאװ ,דרעפ רעסיורג רעד טָא --- ,סע טסייה ,רעכילקילג

 ערַאד יד זַא ,טסייה סָאד ...המהב עמוטש ,עיירטעג ַא יוװ ,טרָאד

 ךיז טקוק ןעמ זַא ,ןהעש גירביא טינ רַאגָאז זיא עכלעוו ,ענירעוועס

 ,טפַארק-סגנורעביוצעב ַאזַא ךָאד ךיז ןיא טָאה ,וצ טוג רהיא וצ

 -יוא עיולב-טכייל ערהיא ןוא ראאה עצרַאװש-טניט ערהיא טימ

 ױזַא ןערעוו ,ןעזעיר עשירַאנ יד ,ןיילַא עדליוו יד רַאגָאז זַא ,ןעג

 ןעבעל טכענ עצנַאג בא ןעהעטש ייז זַא ,רהיא וצ ןעגיוצעגוצ

 .ךאלגניא עניילק יוװ גידנערעטיצ ,רהיט רהיא

 סעֶלַא זיא סע יו ןענָאמרעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה קַאשז ןוא

 ןערָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא רעכערב-ןייטש רעד יוװ : ןעהעשעג
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 ןוֿפ ךיז ןעּפעלק ןעניוא יד ןעוו ,טנעה עטגעלרַאפ טימ ,ןעלַאנגיס ער

 רָאג רעטייוו ןופ ןוא םס ןופ טכַארטעג ץלַא רע טָאה ,,ףָאלש

 ןוא ןעכוז רע טעוו ךָאנרעד ,יורפ יד ןע'םס'רַאפ טעװ רע .טינ

 .דלעג סָאד ןעבָאה ךָאד טעוו רע

 יװ ,טנייה זיא רַאזימ סָאװ ,טרעדנואווראפ ךיז טָאה קַאשז

 .רעהירפ יו ךיז טבעל ; טינ רָאג ןוא בייוו סָאד ט'םס'עג ; לָאמַא

 ההיא ךָאנ שינעכוז עטשרע יד ןופ ץיה עשרעבעיפ יד ךָאנ

 ,טרעפעלשראפ יוװ ןערָאװעג לָאמַא רעדיװ רַאזימ ךיז זיא ,טיוט

 .ךרָאש ַא ראפ ארומ טָאה סָאװ ,לעכַאבענ ַא ראפ ךיז גידנעכַאמ

 וליפא .; יורפ יד טעדרָאמרע טסיזמוא ּךֶאד רע טָאה ן'תמא ןיא

 ; רע זיא טנעיזעב ןוא .סרהיא סיוא ץלַא ךָאד יז טרהיפ רבק ןיא

 ןוא ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ טרהעקעגרעביא רע טָאה זיוה עצנַאג סָאד

 -ייז זיולב ןוא ; הטורּפ ַא טינ וליּפַא ,ןענופעג טינ רָאג ךָאד טָאה

 ץרַאװש ,םינּפ ןייז ןוא ,ןעגיוא עדנעשרָאפ ,עניהורנוא ,ןעקילב ענ

 גידנעטש ןוא .טכַארט רע סָאװ ןופ טלהעצרעד ןעבָאה ,דרע יד יוו

 : רעטיוט רעד ןופ ןעגיוא ענעפָא עסיורג יד ךיז ראפ רע טהעז

 "! ךוז ! ךוז

 ןייא יא םהיא ייב טציא טהור ּפָאק רעד ןוא ,טכוז רע ןוא

 וצ טבָארנ ןוא ,טכוז ןוא רע טכוז רעהפיוא ןַא ןהֶא .טינ טונימ

 רע ןּוא ; דלָאג סָאד ןעבָארגעב טגעיל סע ואוו ,טרָא סָאד ןעניפעג

 טבָארג ןוא ,ךַאלעקניוװ ענעבָארגעגפיוא ןיוש יד ןופ קעװַא טהעג

 ןייא .ןיִא גידנערעוו ,רעצעלּפ-סגנוטלַאהעב עכילנעמ עיינ ףיוא

 טרָא םעיינ םעד ןיִא טציא זַא ,קנַאדעג םעד ןופ ץיה-רעבעיפ

 טהירב דלודעגנוא יד ןוא ,ןעניפעג סיווענ ןיוש סע רע טעוו

 -- ןיהַא טהילפ ןוא קעװַא סעלַא טפרַאװ רע זַא ,ױזַא םחיא

 ןוא + ךילנערטרענוא םהיא טגאלּפ סָאד ןוא ! טסיזמוא רעבָא

 ןוא --- עכַאר עמַאזיורג ןימ ַא --- ,ךילקערש זיא גָאטהעוו רעד

 סעּפע םהיא טגניווצ ןוא ןעפָאלש טינ טזָאל ןוא טייברַא ּפָאק רעד

 יװ רעגייטש ַא ,ןופרעד ןעטכַארט ןייא ןיא ןעטלַאה וצ שיטָאידיא

 ןיא טזָאלב רע תעשב ןוא .ןעּפַאלק ןייא ןיא טלַאה רעגייז רעד

 ּויווצ ןוא .זירַאּפ ןופ ןעגוצ יד ראפ זָאלב ןייא -- ,?עטיימורט

 הע תעשב ןוא ; רע טכוז --- ,זירַאּפ ןייק ןענוצ יד ראפ זָאלב
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 רע טָאה ,רעכיז .תענושמ ןייז בעילוצ ץלַא ןוא --- ,םיוב ַא רעטנוא

 קנַאדעג ּרעדנַא ןייק ןעבָאה טנַאקעג טינ גנַאל ןערּהָאי ןיוש

 רעדָא גָאט ייב טײברַא העש ףלעווצ עזָאלדנע יד תעשכ ּפָאק ןיא

 -ניס ןעשירטקעלע םעד ןּופ ןעננילק ןעדעי ייב ...טכַאנ ייב ךָאנרעד

 ;לעטיימורט ןיא ןוהט וצ זָאלב ַא ,גוצ ַא טמוק סע זַא ,?עקעלגײלַאנ
 ,לעּפענק ןייא ןוהט וצ קירד ַא ,ײברַאּפ טפיוק נוצ רעד זַא ךָאנרעד

 ןיא ,טמוק גוצ .רעה זַא ,סטרעוורָאפ ןעבענ וצ ןעּפיוו וצ ידכ

 ןעבעג וצ ןעסיוו וצ לעּפענק רעדנַא ןַא ןוהט שטעווק  ַא

 ןיּוש ןיא גתצ רעד זַא ,טסילַאנגיּפ ןעטשרע םוצ קירוצ

 ךָאד זיא סעלַא סָאד -- ,טכַאמרַאפ זיא געוװ רעדו ןוא קעװַא
 ,ןעגנוגעוועב עשינַאּכעמ עטושּפ ענױזַא ,ךַאפנייא ױזַא ןעוועג

 -ע1 עטלעצרָאװעגניײא ןערעװ טנָאקעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו

 טָאה ,שירַאנ-דנעסיװנוא .ןעמעל םענדונ ןייז ןיא ןעטיײהנהָאװ

 -ראַפ טנעה יד ןעציז טנעלפ רע -- ,טנעיײלעג טינ ּֿלָאמ ןייק רע

 יױזַא טנעלפ ןוא זָאלנעקנַאדעג ןוא ןעשָאלרעּפ ןעניוא יד ,טגייל

 ןיא גידנעציז רעמיא טעמכ .ןעטַארַאּפַאזלַאנגיס יד ףיוא ןעקוק

 ביײרטרעּפ-טייצ רעדנַא ןייק רַאזימ רעד טָאה ,עלעביטש-ךאו ןייז

 -עיוו ךָאנרעד ןוא .,גנַאל רהעז סעמרַאו ןעסע וצ יוז ,טַאּהעג טינ

 ,עעדיא םִוָׂש ַא ןהֶא ,טסוּפ זיא ּפָאק רעד ,טנעה יד טגעלרעּפ רעד

 ךָאה טלעמעחד רַאזימ ןוא ...טיוט םוצ טרעטַאמ ףָאלש רעד ןוא

 ךִיז םוא ,טכַאנ ייב רעבָא .ןעגיוא ענעפָא טימ טּפָא --- ,ןייא

 ,ףָאלש ןופ ףירגנָא ןעכילדנעטשרעדיוונוא םעד ןופ ןעטלַאהוצנייא

 ַא יוװ ,סיּפ יד ןופ גידנעלַאּפ ,ןעהעגמורַא ,ןהעטשפיוא רע זומ

 : .לרוכש

 דנעזיוט יד רעביא יורפ רעד טימ המחלמ ערעטיב יד ןואי

 -רעביא טעװ סע ןעמעוו רעוו ,המחלמ עטקיטשרַאּפ יד ,קנַארּפ

 יָאמ ןוא ןעטַאנָאמ ,אמתסמ ,זיא סָאד -- ,ןענע'שרי ןוא ןעבעל

 ןעטסוּפ .םעד 'ןיא- קנַאדעג רעניצנייא רעד ןעוועג גנַאל ןעטַאנ

 דורט ןייז ןיא גידנעזָאלב .ןעשנעמ ןעטּרעדנוזעגבא םעד ןופ ּפָאק

 ַא יו ןוא ,ךַאלּפענקדלַאנגיס עשיהטקעלע יד גידנעקירד ,טיימ

 רעבָא רע טָאה ,סנעבעל לעיפ ױזַא רעביא גידנעבעג החגשה םלונ

 -עטייוו ףיוא טרַאװעג טָאה רע זַא ןוא ,םס ןופ זיולב טכַארטעג
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 העטהערדראפ ַאזַא ךָאנ וצרעד ןוא .גיטכיזרעפייא ןעוועג זיא יז

 טימ םינורה ?עיפ ױזַא ...ןעקנַאדעג ענענושמ ענױזַא טימ ,ּפָאק

 ! עניטכערטרעדינ יד ;ָּךַא ! טולב ןיא ןעשנעמ לעיפ יױזַא ,לָאמ ַא

 +ופ יד ןוא ;רעפערנ ןערָאװענ םהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד
 ןעניװשטנַא זיא רע ; זעוורענ טרעטיצעג םהיא ייב ןעבָאה ןעּפ
 ןוא .טונימ עטונ ַא טקוקעגנָא עדייב ךיז ןעבָאה ייז ; ןערָאװעג
 ףנַאדענ עטפַאהלעקע יד ןופ ןעסיירקעװַא ךיז גידנעלעוו ,קַאשז

 ץנַאנ טגָאזעג טָאה ,טנָאמרעד עדייב ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ןעּק
 : ?יטש

 ערעי רימ וצ יז טמוק רַאפרעד -- ,טיוט זיא יז ,ְךַא =-
 ,סיוא רימ ךיז טכַאד ,ןערָאװעג רעסעב רימ זיא'ס טניז ! טּונימ
 בָאה ,ךָאנ הירפ רעד ןיא טנייה טשרע .בוטש ןיא ָאד זיא יז זַא
 טהעטש יז זַא ,טניימענ בָאה ךיא ?ייוו ,ןעקוקמוא טזומעג ְךיִז ְךיִא
 זנוא לָאז יז .ּךָאנ ןעבעל רימ ןוא ,טיוט זיא יז ...סנעּפָאקוצ רימ

 ...ןעלהָאצבָא ןעלעוו טינ רונ טציא

 .ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה ענירעוועס
 .ןעניז ןופ ּפָארַא לע ךיא ! טינ רער ,גייווש ---

 יז יװ ,טרעהעג טָאה קַאשז ; ןעּפָאלענסױרַא זיא יז ןוא

 ןהעטש ןעבילבעג רע זיא ןיילַא .הלוח רעדנַא םעד וצ ּפָארַא טהעג
 גידנעקוק ,טכַארטראפ רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא ,רעטסנעפ םייב
 םעד ןופ בוטש רעמירָא רעד ףיוא ,עיניל-ןהַאּבנעזייא רעד ףיוא
 -יטש םעד ףיוא ,ןענורב ןעסיורג םעד טימ ,רעטכעוו םיוב-נַאלש

 ואוו ,רעטערב ןופ ,סעגנע ַא -- ,טסילַאנגיס-געוו םעד ןופ ?עכ
 -ער ןייז ייב ןעפָאלשרעּפ ןעוועג דימת ,ךיז טכַאד ,זיא רַאזימ

 טציא טָאה סעלַא סָאד ןוא .טייברַא רענשטוקס ןוא רעגיסעמלעג

 ךיז טלָאװ רע יו ךיילנ ,גנַאל ןעדנוטש ן'קַאשז טריסערעטניא
 -ענ טינ טָאה רע סָאװ ,שינעטער ַא טימ חומ םעד טהערדעג סעּפע
 .ןעבעל ןיא יו ןעגנַאנעג םהיא זיא סָאד ןוא ,ןעפערט טנָאק

 -ענ טנָאקעג טינ רָאנ ךיז רע טָאה ן'רַאזימ טימ לעיצעּפס

 ,ל?'שפנ רעקניסַאלב ,רעקניליטש ,רעקנירַאד רעד --- ,ןעקוקנָא גונ

 ןופ ןֹוא יורפ ןייז ט'םס'ראפ טָאה ,ןעטסוה ןייא ןיא טלַאה סָאוװ

 טבָארנ לימירעוו ַא יו ,ףוס ַא טכַאמענ ,ערעטנומ  ַאזַא .,רהיא
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 -כאנ עכַאפנייא ןַא ס'ערָאלפ טכַארבעגסױרַא זיולב טָאה גנוכוז

 ןוא ,טפָארטשעב ןיײלַא ְךיִז טָאה יז יוװ :ױזַא ןוא ; םייקניסעל

 ן'רַאזימ רַאגָאז ; טגידנעעג סעלַא זיא ,םַאזיורג ױזַא ךָאנ וצרעד

 ךרד ןעקניליטש ןייז טימ ,רע לייוו ,עלעטש ןייז ףיוא ןעמ טזָאל

 ףיוא דלש עצנַאג יד גידנעפרַאװ ,טהערדעגסיוא ךיז .טָאה ,ץרא

 טָאװ ,ןוהט גידנעטש טגעלפ יז :;ן'ערָאלפ רעטע'גרהענ רעד

 ןעוומ טפָא ,ךַאבענ ,טגעלפ 'רע ןוא ,טלָאװעג ךיז טָאה רהיא

 "גאלש םעד ןעכַאמראפ ןהעג ןוא ןעטסָאּפ םענעגייא ןייז ןעזָאלרַאפ
 זַא ,טנעקרענא ךיוא ןעמ טָאה ןיילַא עינַאּפמָאק רעד ןופ .םיוב

 רעטסעב רעד ןיא ןעוועג סעלַא ן'רַאזיס ייב זיא גָאט םענעי

 טָאה ,ןעבָאה הנותח לָאמ ַא ךָאנ טעװ רע זיב ןוא ; גנונדרָא

 -גאלש םייב ןירעטכעוו סלַא ןעמהענ וצ ךיז טביולרע םהיא ןעמ

 ַא ןעוועג לָאמ ַא זיא סָאװ ,הנכש ַא ,אלקויד עטלַא יד םיוב

 ךיוא טנייה ְּךָאנ טבעל עכלעוו ןוא זיחדטסַאג ַא ןיא טסנעיד

 ,לָאמַא ןוֿפ ןעטסנעידראפ ע'רשכ טינ יד ןופ

 קילב ַא טימ קַאשז טָאה ,בוטש ןופ סױרַא זיא שיבַאק זַא

 .סַאלב רהעז ןעוועג זיא רע .ץענירעוועס ןעטלַאהרַאּפ

 -ענפױרַא ענטסימוא סָאד ךָאד טָאה ערָאלּפ ,וטפייוו ---

 .געוו םעד טלעטשראפ רענייטש יד טימ ןוא דרעפ יד טרהיּפ

 .סַאלב ןערָאװעג ענירעוועס זיא טציא ןוא

 ךיז גייל .ץיה טסָאה וד ...וטסדער סָאוװו ,רערעייהט ןיימ --

 .וצ רעסעב

 בָאה'כ .סיוא ךימ רעה ...ץיה ןופ טינ דער ךיא ; ןיינ ,ןיינ =

 יד ןעטלַאהעגנייא טָאה יז .ךיד טציא העז ךיא יו ,ןעהעזעג יז

 .טנַאה רעניטכעמ רהיא טימ ןעגָאװ םעד טלעטשעגבָא ,דרעּפ

 יד ךיז טָאה ,סיפ יד טקַאהעגרעטנוא רהיא טלָאװ'מ יו ןוא

 .םהיא ןעגעק ?הוטש ַא ףיוא טזָאלעגרעטנורַא יורפ עגנוי

 זיא'ס ...ךילקערש ךָאד זיא'ס ! טָאנ ןיימ טָאג ןיימ ---

 .ןעפָאלש ןעזָאל טינ ךימ טעוו'ס .שילווייט

 ךָאד זיא'ס --- ,טצעזעגטרָאפ רע טָאה -- !?עווייט רעד ---

 ןיא ,ריד טימ ךימ ,ןענע'גרה טּלָאװעג זנוא טָאה יז .רהָאלק יזַא

 ןוא ,גנַאל ןופ טבעילרעפ רימ ןיא ןעוועג זיא יז ...ןברוח םעד
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 -ענ ןענַײז סָאװ ,יירד --- ,תומשנ עכילקילגנוא יירד .ץומש ןיא

 ןענייז ןוא ,ןערָאװעג טשטעווקרעד .ןענייז ןוא ,געוו ן'ףיוא ןעלַאפ

 רעד ןענָארטעגקעװַא טלָאװ ייז יוװ ךיילנ ,ָאטינ רהעמ ןיוש

 ! ייבראפ ָאד ןעהילפ סָאװ ןעגוצ יד ןופ דניוו-םרוטש

 רהעז טגַאזענרעביא רע טָאה --- !טָאנ ןיימ ,טיוט ---

 ! טעזיאול ןוא ,ערָאלפ ןוא ,ךַאבענ ,עיזַאפ עמומ יד --- ,ליטש
 -עס טָאה רעכלעוו ,שיבַאק טָאה ,טעזיאול ןעמָאנ םעד ייב

 -םיוא וויטקניטסניא ,טעב סָאד ןעקוררעביא ןעפלָאהעג ן'ענירעוו

 טגיהורנואעב טָאה םהיא ;ן'עניהעוועס וצ ּפָאק םעד ןעביוהעג

 טייהנעזעװנַא רעד ןיא עבעיל ענילָאמַא ןייז ןופ ןעקנעדנַא רעד

 ,טּפַאכראפ טציא םהיא טָאה עכלעוו ,טפַאשנעדייל רעיינ ןייז ןופ

 ןוא ןעטצטיּפשעגרעביא טינ ,ןעכילטרעצ ַא ,ןעטצישעבנוא ןַא

 רעטשרע רעד ראפ רעביא ךיז טינ סָאװ ,טנוה ַא יוװ ,ןעיירטעג

 רעד ןופ טסואוועג טָאה עכלעוו ,יורפ עננוי יד רעבָא .עקסַאל

 -וצ םהיא .טָאה ןוא טסנרע ןעוועג זיא ,ענייז עבעיל רעשיגַארט

 רהעז םהיא טָאה סָאד ןוא ;קילב ןעשיטַאּפמיס ַא ןעפרָאװעג

 ףהיא טרהירעגנָא ןרעגנוא טָאה טנַאה ןייז זַא ןוא ; טרהירעג

 ,רע טָאה ,ןעשיק יד טגנַאלרעד רהיא טָאה רע תעשב ,טנַאה

 -ענסיורַא סעּפע עמיטש עדנערעטיצ ַא טימ ןוא ךיז גידנעקיטש

 .ענַארפ ןייז ףיוא רעּפטנע ןַא ן'קַאשז טלעמרומ

 -נוא םעד טכַאמעגנָא סע טָאה יז זַא ,ָאזלַא ,טניימ'מ ---

 ? קילג

 ,רלוש רהיא ןעוועג .ךָאד זיא'ס רעבָא ...ןיינ ,ןיינ ! הֶא ---

 .ךיז טהעטשרעפ

 טָאה רע סָאװ ,טלהעצרעד רע טָאה ,ןעצַאז ענעכָארבענ ןיא

 ןַאד זיא רע ?ייוו ,ןעהעזעג טינ רָאנ רע טָאה ןיילַא .טסואוועג
 ןוא ןוהטעג רֵהיִר ַא ךיז ןעבָאה דרעפ יד ןעוו ,בוטש ןיא ןעוועג

 סָאד ןוא .סעסלער יד ףיוא ןוהטעג ּפעלש ַא ןענָאװ םעד ןעבָאה

 רעטכיר ןעררעה יד ןוא ,ןייז ?חומ טינ לָאמ ןייק ךיז רע טעוװ
 -יא טינ רע טלָאװ ; ןעבעגענ גונעג ןיוש רַאפרעד םהיא ןעבָאה

 קילננוא . רעכילקערש רעד טלָאװ ,ןיילַא .דרעפ יד טזָאלעגרעב
 =רעטנוא יד ןוא .ןוהט טינ ןעמ רָאהט ךַאז ַאזַא ; טריסַאּפ טינ

= 
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 = טטשטששד

 סיוא ,םהיא טָאה רענייק ןּוא ; קילגמוא ןהַאב םעד ןענעוו ןענערפ

 -לעצנייא עדעי רעבָא .טלהעצרעד טינרָאג ךיוא ,טייקגיטכיזרָאפ
 סָאד טָאה רע ןוא ,ןורכז ן'ףיוא ןעמוקענ קירוצ םהיא זיא טייה

 ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא .טבעלעגרעביא לָאמַא רעדעיװ סעֶלַא
 -נעציז ,טציא זַא ,גנוגנערטשנָא ַאזַא טימ ןופרער ןעטּכַארט ןייא
 ןיא ןענעלעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק םהיא זיא ,רעטסנעפ םייב גיד
 וצ ,קילגנוא םעד ןופ ןעכייצ ַא סעּפע ןעניפעג וצ רונ יו ּפָאק
 טהעז עשז סָאװ רַאפ .ייברטד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעצימיא ןענַאקרעד
 !"טימ ,םיובדנַאלש םייב ,ןעטכסָאּפ רהיא ייב רהעפמ טינ ןיוש יז רע

 וצ ןעצעמיא טגנַאװעג טינ טָאה רע ?דדנַאה רעד ןיא גַאלֿפ
 טכַאמעג רהעמ ךָאנ םהיא טָאה סָאד ןוא ;עגַארּפ יד ןעלעטש
 ךֹוז טכוד ,זיא סָאװ ,זיוה ןעגירעיורט םעד ןיא טכעלש ןעלהיּפ
 .םידש טימ טצעזעב ,םהיא

 ןיפ טײהנעזעװנַא יד ןיא ,רעבָא הירפ רעד ןיא ,לָאמ ןייא
 טָאה ,ן'ענירעוועס ןעּפלָאהעגסױרַא סעּפע טָאה רעכלעוו ,ן'שיבַאק

 : ןעטלַאהעגסױא טינ רע
 -- ,טגערפעג רע טָאה --- ? ן'ערָאלּפ טימ זיא סָאװ ןוא --

 ? קנַארק יז זיא
 ענירעוועס סָאװ גידנעהעטשרעפ טינ ,רעכערב-ןייטש רעד

 יז זַא ,טניימעג טָאה ,טנַאה רעד טימ םהיא וצ סעּפע טכַאמ
 .ןרעפטנע אי םהיא טסייה

 ! טיוט ןיוש זיא יז --- !ךַאבענ ,ערָאלּפ עמירָא --

 -ענ רעטיצ ַא טָאה רע ;טקוקעגנָא ןעדייּב ייז טָאה קַאשז
 ןוא .ןעלהעצרעד סעֶלַא טזומעג ןיוש םהיא טָאה'מ רעבָא ; ןוהט
 ךיז טָאה ערָאלּפ יו ,טלהעצרעדסיוא םהיא ןעבָאה עדייב ייז

 -הַאּפ טָאה'מ ןוא .לענוט ןיא גוצ ַא ןופ ןערהָאפרעביא טזָאלעג

 טעוװ ןעמ ןעוו ,טבַאנ רעד ףיוא זיב היול ס'עמַאמ רעד ןעטלַאה

 ; ךיוא רעטכָאט יד ןעבָארגעב ןענָאק ןיוש ןעמַאזוצ רהיא טימ
 םעד ףיוא ,רערעדנַא רעד ןעבעל ענייא ,עדייב דיז ןענעיל ייז ןוא
 -ירד יד ךיוא טהור סע אוו ,?יוונאוד ןיא םלוע-תיב ןעקניניילק
 עכלעוו ,טעזיאול עכילקילגמוא ,עליטש יד ,עטסגניא יח ,עט

 ןוא עטגיטולבראפ א ,דלַאװג ךרוד טקישראפ ךיוא ןיהַא טָאה'מ
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 ןעטשרעטנוא ןַא ןופ ךיוא ןוא .,זירַאּפ ןיא טרעהעג לָאמַא ןיש

 הדומ םהיא ךיז טָאה ענירעוועס ּואוו ,רעמיצ םעה רעטנוא ןרָאג
 ;?יטש ןערָאװעג זיא ךָאנועד רעבָא .סמערָא ענייז ןיא ,ןעווענ
 טהעג יז יו ,טירט ס'ענירעוועס טרעהעג ןזיולב טָאה קַאשז ןוא

 םעד ןיא רהיט יד .הלוח ןעטייווצ םעד וצ םהיא ןופ רעטנורַא
 -עיוו זיא זיוה ןיא ןוא ,טכַאמראפ ךיז טָאה רעמיצ ןעטשרעטנוא
 ַא  גידנעלעוו קרַאטש ,לָאמ ייווצ ,?יטש-טיוט ןערָאװעג רעד

 -רָאּפ רעד ןיא ןעּפַאלקנָא ?הוטש ן'טימ טזומעג רע טָאה ,קנורט
 ןיא ןיירַא רעדעיוװ זיא יז זַא ןוא .ןעמוקפיורַא לָאז יז זַא ,ענָאל
 זַא ,טרעלקרע שינעלייא ןיא ןוא טלעכיימשעג יז טָאה ,רעמיצ
 -לַאה ן"ירנַאה טזומעג טָאה יז ?ייוו ,טמַאזרעפ טרָאד ךיז טָאה יז
 ,ּפָאק ן'ףיוא רעסַאװ זייא ןופ ןעסערּפמָאק ןעט

 -םיוא ךיז טנָאקעג ןיוש קַאשז טָאה גָאט ןעטרעיפ םעד ףיוא
 םייב ?הוטש ןעכייוו ַא ןיא ןעציז העש ייווצ ַא ןענעג ןוא ןעביוה

 ןעהעז טנָאקעג רע טָאה ,?עסיּבַא ךיז גידנעניֹובסױרַא .רעטסנעפ
 -ןהַאבנעזייא יד ךרוד טדיינש סע ןעכלעוו ,ןעטרָאג ןעלָאמש םעד
 -עטש טימ ןעמונעב ,טיולּפ ַא סלַא טנַאװ ענירעדינ יד ןוא ,עיניל
 -רעד ךיז טָאה קַאשז ןוא .,ןעמולכ עסַאלב טיפ ןעטייווק עגידעכ
 יד ףיוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו ,טכַאנ ענעי ןָא טנָאמ
 טהעז רע ןוא ; טנַאװ רעד רעביא ןעקוקוצרעבירַא רעגניפ ץיּפש
 טייז רענעי ןופ ץַאלּפ קיטש עּפיורג סָאד לָאמ ַא רעדיוו ךיז ראפ

 -מיוב טימ סעטסוק עטרעטנָאלּפראפ טימ זיולב טמיוצראפ ,זיוה
 -נורּפשענרעבירַא זיא רע עכלעוו רעביא ,ךַאלמיוב יד -- ,ךַא?
 ױזַא ,ןייֵלַא ענייא גידנעציז ,ן'ערָאלפ ןענופענ ָאד טָאה ןוא ןעג
 טימ ,זיוה-ץנַאלפ םענעזָאלרעּפ םעד ןופ לעווש רעד ייב ,טעּפש
 עטע'בננענ רעקיטש גידנעדיינש ,טנַאה רעד ןיא רעש רעד

 סינעקערש יד טיט לופ ! טכַאנ עטכולפרעפ ענעי ,הֶא .קירטש
 עדנָאלב יד ,ניניוב ןוא ךיוה יױזַא ,ערָאלפ ןוא -! תאכוח ןייז ןוב

 -ייז ןיא ךיילנ גידנעקוקניירַא ןעניוא עדנענערב ערהיא ,ןירעגעירק
 ןעמוקענ זיא רע טייז ,סױרַא טינ ןניז ןופ םהיא טהעג יז --- ,ענ
 .טרהעקענמוא םהיא וצ ךיז טָאה ןורכז רעד ןוא ךיז וצ

 וצ טנעפעעג טינ ליומ- סָאד ליפא רע טָאה גנַאפנָא ןופ-
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 טעקשוש ןעמ ןוא ?יטש רעד ןיא םורַא ןעמ טהעג ,ןרָאג ןעטשרע
 סעּפע טכַאל ןעמ יוװ ,רע טרעה רעטעּפש גָאט ַא ךָאנ ןוא ,ךיז
 עכלעוו ,סעמיטש עשירפ ,עגנוי ייווצ --- ,ךילטייד רעבָא ,?יטש
 .ןעגיושטנַא טינ רָאג ןערעוו

 ןענייז ריּפ ,,.? סָאד זיא רעוו ? טרָאד ךיז טוהט סָאװ --
 ? ןיילַא טינ ָאד ךָאד

 ָאדר ,וטסהעטשרַאפ --- ,רעבעיל ןיימ ,וטסהעז ! ןיינ ---

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעטעדנואוורעפ ַא ךָאנ טניל זנוא רעטנוא
 .רעהַא ןעגניירב ןעסייה טזומעג

 ? רע זיא רעוו. ..,? ױזַא ---
 ,רָאטקודנָאק רעביוא רעד ,ךָאד טסייוו --- ,ירנַאה ---

 ! הֵא ...ירנַאה ---
 ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןענייז הירפ רעד ןיא טנייה ןוא ---

 ןייא ןיא ןעטלַאה ייז .טרעהעג ייז וטסָאה סָאד .רעטסעווש ענייז

 ךָאנ ייז ןעלעוו ,טוג רהעז ךיז טלהיפ רע יװ ױזַא ןא ...ןעכַאל
 -ַאֹפ רעייז בעילוצ ןערהָאפ םייהַא קירוצ טכַאנ רעד ףיוא טנייה

 יױנַאה ןוא ; ןהעגעב טינ ייז ןהִא ךיז ןָאק רעטלַא רעד ;רעט

 ןעצנַאג ןיא םוא ,געט יירד ייווצ ַא ףיוא ךָאנ ןעביילב ָאד טעוו

 ,ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע ,רָאפ ךיד ?עטש ...ךיז וצ ןעמוק וצ
 =עג זיולב זיא רע .טגידעשוצ טינ ?ידנייב ןייק וליפא ךיז טָאה ןוא
 "יא ןיוש םהיא זיא'ס רעבָא ; טָאידיא ןַא יו ,טלעמוטראפ ןעוו
 .ןעגנַאגעגרעב

 טימ טקוקעגנָא זיולב יז טָאה רע ; ןעניוושעג טָאה קַאשז

 : ןעבענענוצ ּךָאנ טָאה יז ןוא ,קילב ןעגנַאל ,ןעגנַאל אזַא
 "עג טינ ָאד זנוא טימ טלָאװ רע ןעוו ? טסהעטשרַאּפ ---

 ןיב ךיא זַא ןוא ...טדערעב סיוועג עדייב זנוא ןעמ טלָאװ ,ןעוו
 ןוא ,ןעדער וצ סָאװ טינ ןַאמ ןיימ טָאה ,ןייֵלַא ריד טימ טינ ָאד

 "רַאפ ...ןעביילברעפ וצ ָאד רעננעל ץורית ןעטונ ַא בָאה ךיא
 ? טסהעטש

 .טונ רהעז ,אי ,אי ---
 ןופ ןעכַאל סָאד טרעהעג קַאשז טָאה טכַאנרעד ףיוא זיב ןוא

 יז טָאה רע זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןא ; סנרעוװָאד עניילק יד
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 =עמ עֶלַא יו רעסעמ ַא --- : ןעטלַאהעב וצ ןעוועג גיטיונ טינ זיא
 .רעס

 -ענ קַאשז ךיז טָאה ןיוש גָאט ןעטייווצ םעד ףיוא רעבָא

 קירוצ טעוו רע זַא ,טפָאהעג ןיוש טָאה רע ןוא ; רעקרַאטש ט?היפ

 -עֶּל ןעהעז וצ ןוהטעג האנה תמא םהיא טָאה'ס ןוא .ןערעוו טנוזעג

 -נעהימעּב ,םהיא םורַא ָאד ךיז טהערד רע יוװ ,ן'שיבַאק ךיז ןעב

 .זעיר ַא ןופ טירט ערעווש ענייז טימ ןעּפַאלק וצ ױזַא טינ ךיז גיד

 -ענּפָא טינ רעכערב-ןייטש רעד זיא קילגנוא םעד טַײז

 -עננָא ךיוא טלָאװ םהיא יו ךיילנ ,ן'ענירעוועס ןופ ןעטָארט

 טגיסעלכַאנרעפ טָאה רע ; ןערעפּפָאוצפיױא ךיז רהעגעב ַא טּפַאכ

 ןעפלעה רהיִא ןענרָאמהירּפ ןעדעי ןעמוק טגעלפ ןוא טַײברַא ןייז

 יז גידנענלָאפ ,טַײבּרַא-בוטש: רעד : ןופ לייהט ערעווש יד ןוהט

 ְךֶאנ .ןײרַא ןעניוא יד ןיא רהיא גידנעקוק ,טנוה רעיירט ַא יו

 טינ ,יורפ עגנערטש ַא ןעוועג ענירעוועס זיא ךָאנ גנוניימ ןייז

 סיוועג יז טנעידראפ יז .עקניכַאוש ַאזַא זיא יז סָאװ/ גידנעקוק

 ןוא .םענעי לעיפ ױזַא טפלעה ןייַלַא יז זַא ןעפלעה רהיא לָאז'מ

 -ענוצ זײװכַאלסיב םהיא ֹוצ ךיז ןעבָאה עטבעילראפ ייווצ יד

 -ינעשז טינ ,טשוקעג רַאגָאז ןוא ,טצודעג ךיז ןעבָאה ןוא ,טנהָאוװ

 יװ ,ניטכיזרָאפ רהעז םורַא ָאד טהעג רע סָאװ וליפא ךיז גידנער

 ןייז ןהעזסױרַא טינ לָאז'מ ,ךיז גידנעקורראפ ןעטסכילגעמ םַא

 : .רוגיפ עגיטכעמ

 טהענ ענירעוועס סָאוו ,השק ןערָאװעג ן'קַאשז זיא לייוורעד

 טָאה רָאטקָאד רעד טיוק גָאט ןעטשרע םעד .סױרַא טּפָא ױזַא

 -רעביוא רעד זַא ,ןענרָאברעּפ םהיא ןופ יז טָאה ,טגָאזעננָא דהיא

 יוװ גידנעלהיפ ,שזַאטע ןעטשרע ן'ףיוא ךיוא ָאד טניל רָאטקודנָאק !

 אד ןענייז ייז סָאװ ,ן'קַאשז ףיוא ןעקריוו טעוװ סָאד םהענעגנַא
 ,ןיילַא ענייא

 4 ? ןיינ --- ,ןיילא ןענייז רימ ---

 ףָאלש ...ןיילַא ענייא יקַאט :;ןיילַא ,רערעייהט ןיימ ,אי --
 .גיהור

 ןוא ; טונימ עדעי סױרַא סעּפע ענירעוועפ .טהעג ְךָא- ןוא

 ן'ףיוא ,םהיא רעטנוא ,רע טרעה ןָא גָאט ןעטייווצ םעד ןןופ ךיילנ
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 יד ןעהעז ,ּפָאק םעד גידנעביױהֿפיױא טינ וליֿפא ,ייז ךֹווד ןָאק

 ןיוה עצנַאג סָאד םיצולּפ ןעפרַאװ סָאװ ,ןעגוצ עדנעהעגייברַאּפ

 זיא ,רע טלהיפ ,זיֹוה סָאד ןּוא .רעטיצ ןעגידלַאװנ ַא ןיא ןיירַא
 ,לָאמ סעדעי ןעהעזעג ןיילַא טָאה רע סָאװ ,זיוה ענעגייא סָאד ךיוא
 רָאמַאקָאל ןעלענש ןייז ףיוא ,ןערהָאפייבּרַאפ ָאד טנעלפ רע סָאװ
 ןפ טייז ַא ןַא ?עסיב ַא ,ןעהעז ּסָאד רע טנעלפ לָאמ סעדעי .וויט
 ; ןעדָאל עטכַאמראפ יד טימ ,גיטעמוא ןּוא ןעזָאלראפ ,געוו םעד

 עטלעטשעגסורַא יד דעביא רענירעיורט ?עיפ ךָאנ סע זיא טציא
 םָאד סָאװ --- ,ןעפיוקראפ םֹוצ זיא'ס זַא ,טפירשפיוא עסיורנ

 םענעסקַאווראפ רענרעד טימ םעד טעטסיוװרעּפ רהעמ ָּךָאנ טָאה

 ,טעמוא ןעכילקערש םעד ןא ךיז טנָאמרעד קַאשז ןוא ,ןעטרָאג
 טָאד ןערהָאֿפייבראפ םייב ןעלַאפעב רעמיא םהיא טגעלפ סָאװ
 ןַא ,טגָאזעג גירעיורט םהיא טלָאװ ץרַאה סָאד יו סעּפע ; זיוה
 *ּול ,טנייה ןוא .קילגנוא ןַא ןעפערט ּ?ָאמ ַא ךָאנ םהיא זומ ָאד

 ,ןענַאטשראפ יו רע טָאה ,רעכַאווש ַאזַא ,רעמיצ םעד ןּיא גידנעג
 טעוו זיוה םעד ןיא : טרַאנעג טינ יקַאט םהיא טָאה ץרַאה סָאד זַא
 .ןעבעל סָאד ןערעילרעפ טציא רע

 "עה יז ןָאק קַאשז זַא ,טקרעמעב רונ טָאה ענירעוועּפ זַא

 ,ןעניהורעב ןעמונעג ךיילג טּהיא יז טָאה ,ןהעטשראפ ןּוא ןער

 "ענסיוא טָאה יז תעשב ,רעיוא ןיא םהיא גידנעשטּפעשנײרַא
 א : ערדלָאק יד טכיילג

 יד טנידיילעגסיוא ריד בָאה ךיא ; טינ ארומ ןייק בָאה --
 .לערעגייז סָאד ןעטלַאהעב בָאה ןוא סענעשעק

 *ומעב ,ןעניוא עטרעדנואווראפ טימ טקוקעגנָא יִז טָאה רע
 .ןענָאמרעד וצ סעּפע ךיז גידנעה

 .לערעגייז סָאד ; אי ,ךַא ....? לערעגייז סָאד

 *עב סע בָאה ךיא ,טכוזעב ןעוועג רשָקֹא ךָאד ךיד טָאה'מ
 .טינ ארומ ןייק בָאה .ןעכַאז עניימ ןעשיווצ ןעטלַאה

 -ֿטוא .טנַאה רעד ןופ קורד ַא טימ טקנַאדעג רהיא טָאה רע

 ,רעסעמ סָאד שיט ףיוא ןעהעזרעד רע טָאה ּפָאק םעד גידנערהעק
 העסעמ סָאד .ענעשעק ןיא ךיז ייּב טָאהעג ךיוא טָאה רע סָאװ
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 --עפ םעד ןענָארטּפױרַא רעהַא ןעסייהענ טָאה :ענירעוועס

 רנָאקדרעּבױא םעד ןוא ---- ,ן'קַאשז ןעט'שלח/ראפ  ,ןעטעדנואוװ
 ןעטשרע םעד ףיוא ןענעל ןעמייהעג יז טָאה ןרעווָאד רָאטקוד

 ןייַלַא ךיז ריפ .סרענעלק לעיפ ַא ,רעמיצ רעדנַא ןַא ןיא ,שזַאטע

 ?עקוטש א זיולב ; ם'קַאשז ןעבעל רעמיצ ַא ןעמונעג יז טָאה
 טייצ ןערנוטש ייווצ .ןיא -.ייוֹוצ יד ןעשיווצ ןעוועג/ זיא:;רָאדִירָאק

 וווּה סָאד :םעווּקעב ץנַאנ טלעטשעגנייא ןעוועג סעלַא ןיוש זיא

 =נַארש יד ןיא ןוא ; טדילבעמעגסיא .ןעצנַאנ ןיִא ןעוועג ךָאד זיִא

 ןוהטעגנָא ךיז טָאה ענירעוועס .שעוו גונעג ןעוועג רַאנָאז זיא ןעק

 םייּב ןירעטכעוז ַא ןערָאװענ זיא ןוא .,,דיילק ן/פיוא ךוטראפ; ַא

 טינ יז ףרַאד רע זַא ,ן'ָאבור טְּרִיפַארגעלעט טָאה יז .ןעקנַארק

 -ייא ַארפָאמ-עדדאורּפ ןיא ןעביילברעפ ָאד טעוו יז זַא ,ןעטראווהע

 -עיל סָאװ ,עטעדנואוורעפ יד ףיוא ןעבעג וצ גנּוטְכַא ,געט ענינ

 .זיֹוה ןיא ייז ייב-טציא ןענ

 *ראפ טָאה ןוא ,רָאטקָאד ַא ןעמוקענ זיא גָאט ןעטייווצ םעד

 ,רע טפָאה ,ךָאװ ַא ןיא זַא ,ךיז ףיוא ן'קַאשז טמענ רע זַא ,טרעכיז

 ךרוד סעּפע יװ ?ייוו ,סיֿפ יד ףיוא ןייז ןיוש רעקנַארק רעד טעוװ

 רעד .ךילרעניא טעדנואוורעפ טכייפ זיולב ךיז רע טָאה סנ ַא

 -בַא ן'קַאשז ןוא גיטכיזרָאֿפ רּהעז ןייז ןעפייהעג טָאה רָאטקָאד

 .טרָא ןוֿפ ןערהיר טינ טולָאפ

 -עס טָאה ,ןעגיוא יד טנעּפעעג טָאה רעקנַארק רעד זַא ןוא

 םהיא ,רניק ןענייא ןַא יוװ טיהענ םהיא טָאה עכלעוו ,ענירעוו

 .עלעציפ םעּרעי ןיא ןענלָאפ ֹוצ יז ןוא ?יטש ןענעיל וצ ןעטעבעג
 ּפעקָאש ַא טימ טגָאזעגוצ רהיא טָאה ,ךֶאנ ךַאווש רהעז ,רע ןוא

 .ּפָאק ם'ןופ

 ךיילנ טָאה רע ;רהָאלק ןעוװעג םהיא ייב זיא-קנַאדעג רעד

 ןיפ טכַאנ רעד ןיא גנובייחשעב רהיא טיול רעמיצ סָאה טנעקרעד

 ,ךיז טָאה יז ןעּכלעוו ןיא ,רעמיצ עטיור סָאד : ךיז ןייז חדומ רהיא

 -ענרעטנוא ,טלַא רהָאי בלַאה ַא ןוא ןהעצכעז זיֹולּב עלעדיימ ַא

 .ןערָאמנַארנ רעטכיר-טּפיוה םעד ןופ גנוגידלַאװנרעפ יד וצ ןעבעג

 רע ואוז ,טעב ןעבלעז םעד ףפיוא יקַאט םע טָאה טרייסַאּפ ןוא

 רע ןוא ,ענענייא יד ךיוא ןענייז רעטסנעפ יד ןוא ; טציא טגנעיל
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 יי

 סָאד ןעמונעג אמתסמ ךיז טָאה עכילקילגנוא יד ; טקעדעגוצ יז
 ,טײקכילטרָאװטנַארעפ עכילקערש יד ןעדיימוצסיוא םוא ,ןעּבעל
 .ןעגנַאהעג רהיא רעביא זיא סָאװ

 ןיא ,טצעי טהור בוטש רעגירדינ ,רעמירָא רעד ןיא ןּוא
 רעטומ רהיא ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעבעל ,טכַאנ רעד ןעטימ
 -קעװַא ןעמ טָאה דרע רעד ףיוא .ן'ערָאלפ ןופ רעּפרעק רעד ךיוא
 טכיל ענעדנוצעגנָא ןַא טלעטשעגקעוװַא ןוא ץַארטַאמ ַא טנעלעג

 ּפעסיבַא ךָאנ ץְלַא ּפָאק רעד --- ,עיזַאפ .עטיוט ייווצ יד ןעשיווצ
 -ראפ יד ףיוא ?עכיימש ןעכילקערש םעד טימ ,ףױרַא ןעסירראפ
 ,ןעגיוא ענעפָא ערהיא טימ טציא טָאה --- ,ןעּפיל עטעװעטרַאה
 רעפעיט רעד ןיא ןוא .רעטכָאט רעד ףיוא טקוקעג ,ךיז טכַאד
 -עג ןעטייז עלַא ןופ ךיז טָאה ,טײקמַאזנייא רעד ןופ טייקליטש

 ,רַאזימ ןעטעּפָאסרעּפ םעד ןופ טיײברַא עטקיטשרעפ יד טרעה
 =ויז ןענוצ יד ןוא ,ןעבָארגעג ןוא ןעבָארגעג רעטייוו טָאה רעכלעוו
 ףיוא ןעפָאלענ ייברַאפ ךיז ןוא ,טייצ רעד ןיא ןעננַאגעג ךיז ןענ
 געוװ רעד ; קירוצ ןוא ןיהַא ,ןהַאבנעזייא רעד ןופ סעיניל ייווצ יד
 ףיז ןענייז ןעגוצ יד ןוא .טכיררַאפ ןעמָאקלָאפ ןעוועג ןיוש זיא
 ,טְלַאְק ןוא גיטליגכיילג ,טפַארק רעשינַאכעמ רעייז ןיא ,ןעפָאלעג
 ,סנעכערבראפ ןוא סעמַארד עלַא יד ןופ וליפא גידנעסיוו טינ
 טלַאפ ,רעטנַאקעבנוא ןַא ,רעצימיא סָאװ ,סָאד טרַאַא ןעמעוו
 טָאה עטיוט יד ! רעדער יד רעטנוא ןעבירוצ טרעוו ןוא געוו ן'פיוא

 ןעהילפ ןעגוצ יד ןוא ,ןעשַאװעגבָא טולב סָאד ,טמַארעגבָא ןעמ

 ,לַאזקיש ןייז וצ רעדעי ַא ,רעטייוו

1 

 ןעגיוצעב זיא'ס .ארפָאמ-עדזַאורק ןיא רעמיצ-ףָאלש סױרג א
 ףיוא סױרַא ןעהעג רעטסנעפ עכיוה ייווצ יד : סנעדייז-טיור טימ
 ן'פיוא גידנעניל .רעטייוו רטעמ עגינייא ,עיניל ןהַאבנעזייא רעד
 טהעטש סָאװ --- ,ןעלייז טימ טעב שידָאמ-טלַא ןַא -- ,טעב
 עדנעהעגייבראפ יד ןהעז ןעמ ןָאק ,רעטסנעפ יד ןענעקטנע טקנוּפ
 ,ךַאז ןייק טרהירעג טינ ָאד ןעמ טָאה ןיוש גנַאל ןערַהָאי .ןעגוצ
 ,לעבעמ לעקיטש ןייק טקורעגרעביא טינ
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 יז רעּבָא .רעכעה ןוא רעכעה ץְלַא טכליה ןוא רענוד רעד טשיור

 טינ הלילח ידכ ,םַאלפ םעד ףיוא ךיילנ ,סטרעוװרָאפ ץלַא טהעג

 ,טכַאנ רעד ןופ עלענילפ ַא יוז ,ויטָאמָאקָאל םעד ןעדיימוצסיוא

 ןיא ,ץעז ןעניד'ארומ םעד ןיא ןוא ...רעייפ םוצ ךיז טהיצ סָאװ

 יוװ ףיילג ,סיוא ךָאנ ךיז יז טכיילנ ,טיוט ןופ שוק ןעטצעל םעד

 ןעּפַאכמורַא ךָאנ .יז ליוו ,ףַּפמַאק ןופ טנעמָאמ ןעטצעל םעד ןיא

 .ןעלננַאר ךיז םהיא טימ ןוא זעיר םעד

 -לַאנניס םעד ןיא טקַאהעגניײרַא ךיז טָאה ּפָאק ס'ערָאלּפ
 .ןעשָאלרעפ םהיא טָאה ןוא ןרעטנַאל

 .ןיוש ןעמ טָאה םֹורַא עדנוטש ַא ןיא יוװ רהעמ טינ ןוא
 וויטָאמָאקָאל םייב טסינישַאמ רעד .רעּפרעק ןעטיוט רהיא ןענופעג

 -טנַא ךיילנ ןהעג רוניפ עסַאלב עכיוה יד ןעהעזעג טונ ץנַאג טָאה

 ןעסייוו םעד ןיא טסייג רעכילקערש ַא סעּפע יו ,גוצ םעד ןענעק

 זַא ןוא ;ןעסָאנעג רהיא ףיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןייש םהָארטש

 -ענ ןעשָאלרעּפ םיצולּפ זיא וויטָאמָאקָאל םעד ןופ ןרעטנַאל רעד

 רעד ןיא טלעקייקענ רעטייוו ךיז טָאה גוצ רעד ןוא ,ןערָאװ

 טָאה רע : ןוהטעג רעטיצ ַא טפינישַאמ רעד טָאה ,שינרעטסניפ

 -וט ןופ גנַאנסױרַא םייב .טיוט רעד טבעווש ָאד זַא .,טלהיפרעד

 -נוא םעד ןענעוו ןוהטענ יירשענ ַא רעטכעוו םוצ רע טָאה ,לענ

 רע טָאה ןעטנַארַאב ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא טשרע ןוא ,קילג

 -הָאפרעביא טזָאלענ ךיז טָאה רעצימיא זַא ,ןעלהייצרעד טנָאקעג

 ן'פיוא ןוא ; יורפ ַא ןעוועג סיוועג זיא סָאד זַא ;לענוט ןיא ןער

 טימ ראאה עטּפעלקעגוצ ןענופעג ךָאנ ןעמ טָאה ןרעטנַאלילַאנגיס

 טקישענסַיורַא טָאה'מ סָאװ ,ןעשנעמ יד זַא ןוא .ןעברַאש ךַאלקיטש

 ןענייז ,רעטע'נרה'ענ רעד וצ וצ ןענייז ,רעּפרעק םעד ןעכוזפיוא

 יװ ,בייל רהיא ןופ טייקסייוו רעד ןופ ןערָאװעגנ טניוטשרע ייז

 -נַא רעד ףיוא ןענעלענ זיא רעּפרעק רעד .ןייטש-לעמרַאמ רעסייוו

 ןָא טרעדיילשעגבָא יז טָאה ץעז רעכילקערש רעד ; עיניל רערעד

 רעצנַאג רעד רעבָא ; טרעטעמשוצ ןעוועג זיא ּפָאק רעד ; טייז ַא

 ןערָאװעג טרהירענ טינ וליפא זיא ,טקעדעגפיוא בלַאה ,רעּפרעק

 .ןערעדנואוועב םּוצ קרַאטש ןוא ןייפ ,רעדעילנ ענהעש ענייז ןיא

 טָאה'מ ; טרָאװ ַא טדערעג טינ טָאה רענייק ; טנעקרעד יז טָאה'מ
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 נעשה --- - יי

 -ָאֹפ םָא- ;טגעלוצ ןעברַאטש טינ רָאט יז ;ףוס ן'זיב ןּהעג זומ

 .ןירעגירק ןוא ןייקיירפ ןפ טקניטסניא דּהיא רהיא ןופ טרעד

 ,טקעוורע לָאמ ַא ְךָאנ רהיא ןיא ךיז טָאה עיגרענע יד ןוא
 ,טקרעמעב יז .סטרעוורָאּפ ןוהטענ זָאל ַא רעדעיוװ ךיז טָאה יז ןּוא

 ןיילק ַא יוװ ,גוצ-לענש םעד ןפ ןרעטנַאל-?ַאנגיפ םעד טייוו 'רהעז

 ןעצרַאוװש-טניט .א ןיא ןיילא רענייא טקנַאלב סָאװ ,?ידנערעטש
 "וט םעד ןיא ןעוועג טינ ךָאנ ךדילטנעגנייא זיא גוצ רעד .?עמיה
 ךיז טהעז סע ןוא :טרעהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה שיור ןייק ; לענ
 טרעוו סָאוװו ,סכי?הערפ ַאזַא ,סגידעבעל אזַא ,לירעייפ סָאד זיולב

 .רעסערג ןוא רעסערג ץלַא
 ; סקואוו .ןעצנַאג רהיא ןיא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה ערָאלּפ

 יז זיא .,טירט עטסעפ .ערהיא טימ .,רוגיפ .עגיניוב רהיא טימ

 ןעמ יוװ ,ןעפָאלעג טינ רעבָא ,רעלענש סָאװטע ןעגנַאגעג טציא

 ןערָאּפשראפ וצ םהיא ,דניירפ .ַא .ןענעקטנע ,רענייטש א ,טהעג

 .געוו ןעבלַאה ַא

 רעגידלַאװעג רעד .לענוט ןיא ןײרַא גוצ רעד טמוק טָא ןּוא

 םעד ןופ ןעכוד סָאד ךיז טלהיפ סע ;רעטנעהַָאנ טרעוװ שיור

 טרעוו ןוא ,גיוא-ןעזעיר א טרעוו ?עדנערעטש סָאד ןוא ,םרוטש

 ַא ןופ סױרַא רהעמ ץלַא ךיז טזייוו רע יוו ךיילנ ,רעסעדג ץְלַא

 ןַא ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא --- ,ערָאלפ ןוא .רעפעק ןערעטסניפ
 "עג זַא ,שנואוו םעד סיוא טכיוליפ --- ,?היפענ ןעכילרעלקרענוא

 ערהיא סיוא יז טגידייפ --- ,ןייֿלַא .יז רונ לָאז ןערעוװו טע'נרה

 עשידלעה .טיס .גנַאג רהיא נידנעצעזטרָאפ ץּלַא ,סענעשעק

 טנעלענקעװַא עיניל רעד ןופ טייז רעד ףיוא טָאה יז ; תונשקע

 ,לערינש ַא ,לעסילש יד ,עלעכיט סָאד ; ןעכַאז לעטניב ץנַאג ַא

 סָאד ןעמונעגבָארַא .רַאנָאז ךיז ןופ .טָאה יז ; ךַאלרעפעמ ייווצ

 "נייא ,טסורב יד טעליּפשעגפיוא ךיז טָאה .ןוא ,זלַאה ןופ ?עכיוט

 .דיילק סָאד ךיז גידנעסייה

 יװ ןערָאװעג ןיוש זיא וויטָאמָאקָאל םעד ןופ גיוא סָאד ןוא/

 סָאװ ,ןעוויוא-ךלַאק ַאןופ ?יומ ענעּפָא סָאד יוװ ,רעייפ םַאלפ ַא

 םעהטָא רעד ןיוש ךיז טלהיפ טָא ; ןעמַאלפ טימ סױרַא טכיוה

 סע ןוא ,גידוז .ןוא דנעהילג ,שינעפעשעב רעכילקערש רעד ןופ
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 טינ ףרַאד נוצ ןייק ; סָאװ טָאהעג טינ יז טָאה ךיז ןעלייא .דנענעג

 טמוק רעכלעוו ,זירַאּפ ןוֿפ סערּפסקע םעֹד רַאפ ןעפיולייכראפ

 רַאלעמַאּפ ךיז זיא יז ןוא .ניצנַאװצ-ןוא-ףניפ רהוא ןיינ ןָא טשרע

 רהעז ,שינרעטסניפ עטכידעג יד ןיא ,ןעטױלּפ יד ןעבעל ןעגנַאגעג

 ןעכילנהעוועג רהיא ףיוא .טציא סע טהענ יז יװ ךיילג ,גיהור

 ,לענוט ן'רַאפ ,ךָאד .סעקשזעטס ענעזָאלראפ יד רעביא רעיצַאּפש

 ןהענ ןעמונענ ךיז טָאה ןוא ,,טַיולּפ ַא ןעגנורּפשעגרעבירַא יז זיא

 ,טירט עמַאזגנַאל ערהיא טיִמ ,ןַײלַא עיניל ןהַאבנעזייא רעד טימ

 -עיוו .ךיז טָאה יז .נוצ-לענש ןעטעטרַאוװרע םעד ןענעקטנַא ןוא

 יז לָאז לענוט םייב .רעטכעוו רעד ןַא ,ןעטלַאהעב טזומעג רעד

 יז ןעוו ,לָאמ עלַא ןוהט סָאד טנעלפ יז יוװ --- ,ןעקרעמעב טינ

 .טייז רעדנַא רעד ףיוא ,ן'ליזָא טימ ןהעז ןהעג ךיז טגעלפ

 רעבָא .רעטייוו ןוא רעטייוװ ,ןעגנַאנעג ךיז יז זיא לענוט ןיא

 יז טעוו ,םוא ךיז יז טרהעק רעֶמָאְט ,ארומ טימ ,טלָאמעי יוו טינ

 -ֿלענוט יד .ָאד זיא יז ואוו רעכיז ףיא .ןעֶסִיִו טינ רהעמ ןיש

 טָאה ,הומ .ןיא טקַאהעג טינ רהעמ .ןיוש רהֵיִא טָאה שינעקערש

 ןוא םיור ןופ ןייזטסואוועב סָאד טבִיוהעג טיִנ רהעמ ןיוש רהיא

 -ענ ןעדנרענוד םעד ןעשיווצ ןעכַאז ןופ ?היפעג סָאד ןוא טייצ

 םענרענייטש םעד ןופ ןעכַארק םעד ןיִא ןוא ןענוצ יד ןופ רעדליּפ

 ,טינ טרהעלק יז .! ןָא רעטציא רהיא סָאד טהענ סָאװ .בלעוועג

 -= ,סולשעב ןעטמיטשעב ןייא זיולב טָאה יז ;טינ טכַארט יז

 ןוא ,נוצ ַא ףיוא ןעמוקנָא טעוװ יז זיב ,רעטייוו ,רעטייוו ןהענ

 ןעוו ,ןרעטנַאל-לַאנגיס םעד ןענעקטנַא ךיילנ ,ןהעג רעדעיוװ ןַאד

 .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא ןייש ןייז רונ טהעזרעד יז

 ךיז טָאה רהיא ; טרעדנואוורעפ ערָאלּפ ךיז טָאה ךילדנע
 רעד טייוו יוװ .ננַאל ןעדנוטש ױזַא ןיוש טהענ יז זַא ,טכודעג

 טעוו רשפַא ןוא ! ןעכוז םהיא סע ףרַאד'מ גנַאל יז ! סע זיא טיוט

 סענעיל ןהענבָא יזַא יז טעוו רשפא ! ןעניפעג טינרָאנ םהיא יז

 ןזיא יז !ןעמוק טינ ץלַא טעװ טיוט רעד ןוא ,טייוו סענעיל ןוא
 ; טקַאהעגרעטנוא רהיא ךיז ןעבָאה סיפ יד .ךיז רעסיוא ןערָאװעג

 -ּ?ער יד ףיוא ןעהיצסיוא ךיז ; ןעטרַאװ ,ןעצעזוצ רָאנ-ךיז זומ יז
 יז ; נידריוונוא יו ןעמוקענסיוא רהיא ייּב זיא סָאד רעבָא .ןעס
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 ןוא ,טכַאנרעד ףיוא זיב ןעטרַאװסיױא טינ יקַאט סָאװרַאפ ,ןעד

 -לעוװ ןוא יז טרעטעגרַאפ רעכלעוו ,ליזָא וצ ןעפיולקעװַא ךָאנרעד

 ? ןעצישעב וצ יז יו ןעסיוו ןיוש טעוװ רעכ

 ןוא רעליטש ,רעגיהור ןערָאװעג ןענייז ןעקנַאדעג ערהיא

 -עיט ַא טימ ןערָאװעג ןעפָאלשעגנייא זיא יז ןוא ,רעכילטיידנוא

 .תומולח ןהֶא ףָאלש ןעפ

 עפעיט ןעוועג ןיוש זיא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ערָאלפ ןעוו --

 -רעד ; ךיז םורַא ןעּפַאט ןעמונעג יז טָאה ,טרעדנואווראפ .טכַאנ

 יז ןעכלעוו ףיוא ,ןייטש ןעטרַאה ןעטעקַאנ םעד זיולב גידנעלהיפ

 ןייש רעד ןיא יוו .טנָאמרעד לָאמַא טימ ךיז יז טָאה ,ןעגעלעג זיא

 -ענ יד רהָאלק רהעז ןעהעזרעד טרָאּפָאז יז טָאה ץילב ַא ןופ

 -עזענסיוא טָאה'ס .ןעברַאטש זומ יז --- :טייקגיטיונ עגידלַאוו

 רעגידרעהירפ רהיא ,ןעבעל וצ טשרוד רעגירעהירפ רהיא יוװ ,ןעה

 ןעמַאזוצ ןוהטעגבָא לָאמ ַא טימ רהיא ןופ ךיז טָאה ךיז-ןעקערש

 ןייק ָאטינ --- ,טיוט רעד רונ ! ןיינ ,ןיינ .טייקדעימ רהיא טימ

 ,ץזרַאה טרעטעמשוצ רהיא טימ ,טולב ךייט םעד ןיא ! סרעסעב
 ןוא ליוו יז ןעכלעוו ,ןעשנעמ םענלעצנייא םעד ןופ טעטכַאראּפ

 ןעוו ,טציא .ןעבעל טנָאקעג טינ יז טָאה --- ,טָאה ערעדנַא ןַא

 ' ,ןעברַאטש יז זומ --- ,תוחכ ערהיא קירוצ טָאה יז

 רהיא ןעזָאלראפ טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ערָאלּפ

 ֿפייוו ,געוו ןערעכיז ַא ףיוא יוװ ןעגנַאגעג זיא יז ,לייה ענרענייטש

 .ןהעג ףרַאד יז ןיהואוו ןענופעג טקניטסניא רהיא טימ טָאה יז

 זַא ,טסואוועג ןרעטש יד ייב יז טָאה ,לעמיה םוצ קילב ןייא טימ
 עיניל רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו .רעגייז ַא ןיינ ןיוש זיא'ס

 -ענ א טימ ןעפָאלעגייבראפ גוצ ַא זיא ,ןהַאבנעזייא רעד ןופ

 טכַאד רהיא טָאה סָאד :; זירַאּפ ןופ גידנעמוק ,טייקלענש ענידלַאוו

 טהעג סעלַא זַא ,סע טסייה ; ןעגינעגרעפ לעסיב ַא טכַאמעג ךיז

 רעבָא ,טגיניירעגבא ןיוש ןעמ טָאה געוו טייז םעד זַא ,טוג

 .דימת יו טינ ךָאנ ןעהעג ןענוצ יד לייוו ,טינ ךֶאנ ןרעדנַא םעד

 ןופ ןעטױלּפ יד טימ ןעגנַאגעג יז זיא ,ןָא טקנוּפ םעד ןופ
 רעטסיוו רעד ןופ טײקמַאזנייא עלָאפסקורדנייא יד ןיא ךַאלמיוב
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 -העפ ַא ןערהיא וצ קעװַא זיא ןוא ,רעמַאזננַאל ןהעג ןעמונעג
 -היא ןעלייווהאפ וצ טַאהענ בעיל טָאה יז ואוו ,ץַאלּפ םענעגרָאב

 .לענוט ן'רעביא בורג ַא ןעוועג זיא סָאד --- געט ענירעיורט ער

 רעד ייב ןוא ?עמיה םוצ ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה יז
 ןיירַא זיא יז .טייצ גאטימ ןיוש זיא'ס זַא ,טסואוועג יז טָאה ןוז
 ן'טימ ,ררע רעטרַאה רעד ףיוא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה ,בורנ ןיא
 .טכַארטראפ ּךיז טָאה ןוא ,סנעּפָאקוצ טנעה יד טימ ,ףױרַא םינּפ
 טסוּפ ךילקערש יוװ טלהיפרעד טשרע ךיז ןיא יז טָאה ָאד ןוא

 ןיוש רהיא טרירפ ןיילַא טיוט רעד יוװ ,ןעצרַאה ןיא רהיא זיא'ס
 ר-יועג ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא .רעדעילג יד םַאזננַאל
 פעיפ .ױזַא טכַארבעגמוא טסיזמוא טָאה יז סָאװ ,עסיבסנעס
 ןעהעזוצנַייא ךילרעווש רָאנ רהיא זיא'ס ,טרהעקראפ ; ןעשנעמ
 .ןעטכריפ וצ רעדָא ןערעיודעב וצ סניוזַא ָאד זיא ָאד סָאװ

 -עזעג טָאה קַאשז : רעכיז ןעוועג רעבָא יז-זיא סנייא ןיא
 ןענַאטשרעּפ ךיוא טָאה יז ןוא ,דרעפ יד ןייא טלַאה יז יו ,ןעה
 םעד רהיא וצ טלהיפ רע זַא ,רהיא ןופ ךיז ןעהיצקירוצ ןייז ןיא
 ןייק סָאד טעוװ רע .דֹׂש ַא וצ טלהיפ ןעמ סָאװ ,קערש ןוא סַאה

 .ןעסעגרעפ טינ ל?ָאמ
 ביז  טָאה רהיא זַא ;רעניטכיזרָאפ ןייז יז זומ טציא ,אי

 ךיז ףיוא יז זומ ,ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ ייז ןעבעגעגנייא טינ
 ןעּכַאמ דֶלַאַּב ךיז טימ טעוו יז .רעלהעפ ןייק ןעכַאמ טינ ןיוש ןיילַא
 ...רהעמ טינ יז טָאה גנונעפָאה רעדנַא ןייק .ףוס ַא

 -עב ךיז טָאה ןוא בורג רהיא ןיא ןעוועג זיא יז רהעמ סָאװ
 ן'ךָאנ טשרוהעג יז טָאה רהעמ ץלַא ,טרהעלקעב ןוא .טגיהור

 ףילצנעגנ ױזַא זיא יז סָאװ ןוא טייקדעימ רהיא זיולב ןוא .טיוט
 ךיילנ ןעביוהוצפיוא ךיז טרעטשעג רהיא טָאה חכ ןהֶא ןעבילבעג

 .ןעברַאטש וצ ?עטימ ַא סעּפע ןעניפעג ,טרָא ן'ףיוא

 ,ננורעווילגרעפ יד ןופ שינעפיט רעטכער רעד ןופ ךָאד ןוא
 ןערעה טזָאלעג ץְלַא ךָאנ ךיז טָאה ,ןעמונעגמורַא יז טָאה סָאװ
 עטצעל יד .ףילקילנ ןייז וצ סינפהידעב יד ,ןעבעל וצ טשרוד רעד
 ?ָאז יז ןעוו ,קילנ ןיא ןעבעל ּךָאנ ןעק ןיילַא יז זַא ,גנונעפָאה
 -עירפ ןיא ןוא יירפ םענייא ןיא ןעבעל ןעזָאל ,ייווצ ענעי ,ייז רונ
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 טייערע

 רעד + .ןעטעדנואוורעפ םעד ןעגָארטרעביא ןעפלעה םהיא ּפָאז
 ךיז וצ לָאז יז ,ן'ענירעוועפ ןעטעגעגנייא ךיוא טָאה רָאטקָאד
 ;ךיוא ירנַאה רָאטקודנָאק-טּפיױה םעד ןעגָאוטועביא ןעסייה

 -ןַצ ןימ ַא ןופ יוו רהעמ ןעטילעג טינ ,ךיז טכַאד ,טָאה רענעי

 ןוא - .טלעמוטוצ רהעז ןעוועג 'ְךֶאנ זיא רע ןוא --- ,שינעשימ
 .ן'קַאשז ךָאנ דלַאב ןענָארטעגרעביא םהיא טָאה'מ

 ןעליּפשוצפיוא ןעניובעגנָא ךיז טָאה ענירעוועפ תעשנ ןוא

 םהיא יז טָאה ,טרעטשעג םהיא טָאה סָאװ ,רענלָאק םעד ן'קַאשז

 םהיא ידכ ,םלוע ןעצנַאנ ן'רַאֿפ ,ןעניוא יד ןיא ןָאהטעג שוק ַא

 ,ןענָארטרעביא םהיא טמענ ןעמ רעדייא הטומ ןעבענוצנייא
 .ךילקילג ןייז ְךֶאנ ןעלעוו רימ ,טינ טכרופ ןייק בָאה --

 .שוק ַא טרהעקענמוא רהיא רע טָאה לעכיימש א טימ

 -רַאה ןיא סיר רעכילדנע רעד ןעוועג סָאד זיא ן'ערָאלֿפ ריפ
 רהיא ןּוא .רעדהיא ןייז טינ לָאמ ןייק ןיוש טעוװ קַאשז -- : ןעצ

 סָאד ךיוא טניר ןעצרַאה ןיא רהיא ייב זַא ,טכודעג יז טָאה
 .ןעלייהראפ םינ ךיז ןָאק סָאװ ,דנואוו רעכילרעניא ןַא ןופ טולב
 .ןעפָאלעגקעװַא יז זיא ,ןעגָארטעגקעװַא ן'קַאשז טָאה'מ זַא ןוא

 -נעפ ןיא רעבָא יז טָאה ,בוטש עמירָא רעייז נידנעפיופ ייבראפ
 ןוא ,רעמיצ ןיא עטיוט יד ;ןעביוש יד ךרוד ,ןעהעזרעד רעטס
 ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,לעטכיפ םעד ןּופ ןייש קעלֿפ ןעסַאלב םעד

 ןיא  .עמַאמ עטיוט רהיא ןעבעל -- גָאט ןעטימ ןיא טנערבענ
 יד זיא ,טריסַאּפ טָאה קילננוא סָאד טייז ,טייצ .רעצנַאג רעד

 ,ןעניובעגפיורַא סָאװטע ּפָאק רעד ,ןיילַא ענייא ןעבילבעג עטיוט
 דיוא טָאה יז יוװ ךיילג ,ןעביוהעגפיוא ןעּפיל יד ,ןעּפָא ןעגיוא יד
 ןעטנַאקעבנוא רהיא םעד ןופ טיוט םעד ןוא ןברוח םעד ןעהעזענוצ
 .םלוע

 טמענ געוו רעד ואוו ,?עקניוװ םייב ךיילג .קעװַא זיא ערָאלפ
 ןעמונעג ךיז ,ןָאהטעג עוועדיק ַא ךיז יז טָאה ,ליװנַאוד ןייק ךיז

 רעדעי טנַאקעב ןעוועג רהיא זיא ָאד ,וצ סעיטסוק יד ּוצ ,סקניל
 -ַאדנַאשז יד ןופ ןעכַאלסיױא טוג ץנַאג ךיִז געמ יז ןוא ,עלעקניוו
 וצ יז םוא ןעגָאיכָאנ רהיא ןעלעווועפ ךיז לָאז ייז ןעוו ,ןעה

 טָאה יז ;ןעּפָאלעג טינ ױזַא ןיוש יז זיא ָאד ןוא .ןעדיטסעּרַא
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 יי

 ןוא ן'רַאזימ טקרעמעב יז טָאה ,הגירה יד ףיוא ןוהטעג קוק ַא

 -סיוא ןיא ןעטלַאה ןעררעה עטנַאקעכנוא סעּפע עכלעוו ,ן'שיבַאק

 ,ויא תמא רעד .רעטכיר סגנוכוזרעטנוא יד ,סיוװענ --- ,ןעגערפ

 רעד ןופ .רעטלַאוורעּפ רעד ןוא רָארוקָארּפ רעכילנינעק רֶעַּד זַא

 ַאזַא טמוק יוו ,ןערעלקרעד ךיז טלָאװעג ץלַא ןעבָאה רוטקעפערּפ

 .ןהַאב ם'ןופ געוו ןעטימ ןיא רענייטש טימ .ןעגָאװ רערעווש

 -סָאּפ ןייז טָאה רע זַא ,ן'הנעט ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאח .רַאזימ

 רֶע טָאה ןעגנורעלקרע עיונעג ענייק דעבָא ,טזָאלראפ טינ ןעט

 טָאה ןוא ,טסואוועג טינ רָאנ עקַאט טָאה רע .ןעבעג טנָאּקעג טיִנ

 עציילּפ רעד טימ ןענַאטשעג זיא רַע זַא ,טרעכיזראפ עטיַײל יד

 ׁשיּבַאק .ןעטַארַאּפַאילַאנגיס יד טימ ןעמונרַאפ ,םיױבגַאלש םוצ

 ַא ט?העצרעד טָאה ,טלעמוטוצ ןעוועג .ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעדיוו

 -יא גיטכיזרָאֿפנוא טָאה רע יװ ,עטכישענ עטהערדראפ ,עגנַאל

 -רעפ רעד ףיוא ןןוהט קוּק ַא ןהענ ּוצ ןיילַא דרעפ יד טזָאלעגרעב

 ףיוא ףיױרַא ןיילא ךיז ןופ ןענייז דרעפ יד יו ןוא ,רענעברָאטש

 -נייא טנַאקעג טינ ייז טָאה ?עדיימ עגנוי יד יו ןוא עיניל רעד

 -נָא לָאמ עלַא טָאה ,דער יד ןיא טשימענ ךיז טָאה רֶע .ןעטלַאה

 -ענ טינ םהיא ןעֶמ טָאה ןהעטשראפ ןוא ,ביױהנָא ןופ ןעביוהעג

 .טנָאק

 ןעמונעגנ רעריוו טָאה טייהיירפ .ְּךֶאְנ טשרוד עדליוו ַא ןוא

 ןייז ?יוו יז .ן'ערָאלּפ ןיא ןעטולב עטרעווילגראפ יד ןעמערַאוװ
 ןֹוא ןעטכַארטעב וצ ךיז יירפ ,ןיילַא-ךיז ןופ רַאנָאז יירפ ,יירַּפ

 -וקענסיוא טינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא רהיא ; ןעמהענרָאפ סעּפע ךיז

 ביר. ַא ןעבעג רהיא לָאז'מ ןעטעב ןעצימיא ייב ןעפרַאד וצ ןעפ

 רהיא ךיז לָאז'מ זַא ,ןעטרַאװ ָאד יז ףרַאד סָאװ וצ .הצע עניט

 -סערַא יז רָאנ רשַּפא ןוא ,סענַארּפ טימ ןעסערעד ןעמהענ ךָאנ

 ַא ןעגנַאנעב טינ ָאד ןעד יז זיא ,הגירה יד ץוח ַא ןוא .? ןעריט

 -טרָאװטנַארעּפ ךָאד זיא יז ןוא ,טײברַא רהיא ןיא אָּטח לעקיטש

 זיא ןוא טרָא ןופ טרהירעג טינ רעבָא ךיז יז טָאה לייוװרעד .ךיל

 .ָאד ךָאנ זיא קַאשז ןמז ?כ ,קעװַא טינ

 רענעי זיב ,ן'עקעּפ ןעטעבעג גנַאל ױזַא טָאה ענירעוועס

 סָאװ ,ןַאמ א ןוא לעטעַּב-גָארט ַא טכַארבעג טָאה ןוא קעװַא זיִא
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 !קעװַא ךימ רהיפ ! ןענַאדי ןופ קעװַא ךימ רהיפ ---

 םעד שהערדעגסיוא טָאה קַאשז .ןעגיובעגנָא ךיז טָאה ערָאלּפ

 ךיז טָאה ןעניוא ענייז ןיא .טנעקרעד ךיוא יז טָאה ןּוא ּפָאק

 ןָאהטעג היצ ַא ךיז טָאה רע :דניק ַא ייב יוװ ,ארומ ַא ןעזיוועב

 .סַאה ןוא קערש ןופ קורדסיוא ןַא טימ ,ן'ענירעוועפ וצ

 ! טונימ יד ,ךיילג ,ןענַאד ןופ וצ ךימ םהענ --

 ייז יו ךיילנ "וד , טגָאזעג ךיוא םהיא טָאה ענירעוועס ןוא

 ,טנעכערעג טינ ן'ערָאלפ ןעטלָאװ ןוא ןיילַא ןעוועג ָאד ןעטלָאװ

 םהיא יז טָאה --- ? הֵא ,ארפָאמ-עד-אורק ןייק טסליוװ ---

 ָאד סָאד ךָאד זיא ,םעד ןעגעג טינ טזיב וד ביוא --- .טגערפעג

 .םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ןענייז רימ --- ,ןעגעקטנע

 "וק ןוא גידנערעטיצ ץלַא ךָאנ ,טניליוועננייא טָאה קַאשז

 .ן'ערָאלפ ףיוא גידנעק

 ,טרעפטנעעג רע טָאה --- ! ןיוש יבַא ,טסליוו וד ןיהָאװ ---
 ןופ קילב ןייז ןופ ליִטש ןוא סַאלב ןערָאװעג זיא ערָאלּפ

 ןוא עטנַאקעבנוא ןֹופ ןעטכעשסיוא םעד ןיא .קערש ןעכילדנייפ

 יז ןעבעגעגנייא טינ רַאגָאז רהיא ךיז טָאה ,ןעשנעמ ענידלושנוא

 -- :רהיא טינ ןוא םהיא טיִו --- ,ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ ןעדייב

 ַא טעוװ רע ןוא ;ץַארק ַא ןהֶָא וליפַא סױרַא זיא ענירעוועס

 ןעבעגעגנייא רונ ךיז טָאה רהיא ןוא ; ןערעוו טנוזעג ךיוא יאדו

 "היפ וצ ןעמַאזוצ ייז ,ןעגנערב וצ ןעמַאזוצ רעטנעהָאנ ָּךָאנ ייז

 םעד ןופ ןערהיט עטכַאמראפ יד רעטניה ,גיוא ףיוא גיוא ,ןער

 רעד יווװ ,טלעטשעגרָאפ ןיוש ךיז טָאה יז ןוא .זיוה ןעטרעדנוזעגבָא

 סָאװ ראפרעד ןוא, טנוזעג טרעוו ןּוא ךיז וצ טמוק רעטבעילעג

 -םָאלש ערהיא ראפ ןוא ּפִא ױזַא םהיא טיה ,עטבעילעג ןייז ,יז

 -ייז ייז ןוא ; סעקסַאל עזָאלדנע טימ יז רע טניולעב טכענ עזָאל

 עדייב ןוא טלעוו רערעסיוא רעד ןופ טרעטשעגנוא עדייב ךיז ןענ

 ןיא טַאנָאמ-עבעיל ןעסיז םעד ןערעגנעלראפ רהעמ סָאװ ןעליוװ

 טלעק ַא ןוא .קילגנוא םעד ךָאנ טייהיירפ רענעמָאקלָאּפ רעייז

 טכַארטעב טָאה יז ןוא ,ןעצרַאה סָאד טרעווילנראפ רהיא טָאה

 .טסיזמוא טעדרָאמעג ךָאד טָאה יז --- ,עטיוט יד

 טָאה יז סָאװ ,קילבנעגיוא םעד ןיא ,טנעמָאמ םעד ןיא ןוא
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 רעננוי ַא ,גנַאר ןערענעלק ןופ ,רעטמַאעב ןייא זיולב .טױלּפ ַא
 -ענ קסעתמ הנוכ סיורג טימ ךיז טָאה ,רעווָאזָאר ַא ןוא ןידנָאלב
 טניפעג רעמָאט ,סענעשעק יד ןיא ייז ייב טכוזעג ןוא ןעוו
 ןופהעד לָאז ןעמ סָאװ ,ףעירב ַא ,לעטרַאק ַא ,לעריּפַאּפ ַא ךיז
 .ןָאזרעּפ רעד ןופ סערדַא ןוא ןעמָאנ םעד ןעניפעגסיוא ןענָאק
 .רעיֹושוצ םלוע ןַא טלעמַאזעגנָא ?ייוורעד ךיז טָאה םהיא םורַא
 -עג טינ ָאד שנעמ רעגידעבעל ןייק טָאה םורַא ענעיל ַא ?הָאוובָא
 -יירד ַא ןעמונעג ןענַאװ ןופ טסייוו טָאנ ךָאד ךיז ןעבָאה ,טנהָאװ
 -ַאה סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עגירעגיינ ,ןױשרַאּפ גיס
 .טרעטשעג ןעמעלַא רונ ןוא ןוהטעג טינ רָאנ ןייֵלַא ןעב

 -ַאּפ ןוא ךיור סנעקלָאװ יד ןוא ביוטש רעצרַאװש רעד ןוא
 . זייווכעלסיב ךיז ןענייז ,טלעקיוועגנייא סעלַא ןעבָאה סָאװ ,ער

 -נַאנופ ךיז טָאה ןעגרָאמ לירּפַא רעדנעלהַארטש רעד ןוא ןעגנַאגוצ

 ןייז טימ גידנעסעיגעב ,טרָא-טכַאלש םעד רעביא טלעקיוועגנרעד
 עטעדנואוודצ יד ,עדנעברַאטש יד ןוא עטיוט יד ןייש רעסיז
 טָאה'ס עכלעוו ייב ,הברוח גרַאב םענעּפרָאװעגנָא םעד ,"ַאזיל

 עכילקילגנוא יד יוװ ,רעטײברַא םלוע רעצנַאג ַא טרעדורעג ךיז

 עכלעוו ,טסענ רעייז ןעטכירראפ וצ ךיז ןעלייא סָאװ ,סעקשַארומ
 .סופ ןייז טימ ןעטָארטוצ טָאה רעהעגייבראפ רעגיטכיזרָאפנוא ןַא

 זיא ענירעוועס ןוא ,תושלח ןיא ןעגעלעג ךָאנ זיא קַאשז
 רָאטקָאד רעד .םיריוטקָאד יד ןופ םענייא וצ ֹוצ טעבעג ַא טימ
 ,ךיז טכַאד ,םהיא ייב זיא רבא ןייק --- ,טכוזרעטנוא םהיא טָאה
 ןייז טוומעג ץענרע ןעבָאה סע רעבָא ;ןעכָארבוצ ןעוועג טינ
 ַא ןעננַאגעג ?יומ ם'נופ זיא ן'קַאשז לייוו ,ןעדנואוו עכילרעניא

 ןייק ןעקירדוצסיוא גידנעגַאװ טינ ְּךָאנ .טולב םָארטש רעניד
 -יא ןעסייהעג ?ייוורעד רָאטקָאד רעד טָאה ,ננוניימ עטמיטשעב
 -פענש םַא יוװ רעבָא ,גיטכיזרָאפ רהעז --- ,ן'קַאשז ןערהיפרעב
 .טעב ַא ןיא ןעגעל םהיא ןוא --- ,ןעטס

 ,טנעה יד טימ טּפַאטעג םהיא טָאה רָאטקָאד רעד תעשב
 ןעטכייל ַא טימ ,ןעניוא יד טנעפעעגפיוא רעדיוו קַאשז טָאה
 -עס טנעקרעד ןיוש רע טָאה טציא רעבָא } גָאטהעוװ ןופ ץכערק
 : קערש טימ טלעמרומעגסיוא טָאה רע ןוא ן'ענירעוו
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 ןערָאװעג זיא טרָא-טכַאלש  ןעכילקערש עד ףיוא ןוא ,דרעפ

 .ליטש

 . .עפליה ןעמּוקעננָא זיא ,ןעטרַאװ העש ייווצ ךָאנ ,,ךילדנע

 -ּפִא סענָאגַאװ עֶלַא ןענייז סיוטשנעמַאזוצ םעד ןופ ץעז םעד ןיא

 -יירַּפָא טנַאקעג נעוװו םעד טָאה'מ זַא ,ױזַא ,סקניל ןעגנוהּפשעג

 -ַאו יירד ןופ גוציספליה ַא ןוא .ןעדנוטש עגינייא ןיא ןענינ

 -רעפ טּפיוה םעד טימ ןַאור ןופ ןעמוקעג זיא ןישַאמ א טימ סםענָאגי

 ןַא ,רָארוקָארּפ ןעכילגינעק ן'טימ ,רוטקעפעדּפ רעד ןופ :רעטלַאװ

 רעצנַאג א ןוא ,עינַאּפמָאק רעד ןופ םיריוטקָאד ןוא רעינישזניא

 רעבלעז רעד ןיא ;שינעלייא ןיא ןעשנעמ ןוא ענעקָארשרעד םלוע

 עיס'מ ,ןעטנַארַאב ןופ רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד .ןיוש זיִא טייצ

 ןעמונעג ךיז טָאהךוא ןעשנעמ ענייז טימ ןענַאטשעג ָאד רעיססעּב

 .ןברוח םעד וצ

 טציא זיא טיוקניטעהט עזעוורענ עכילנהעוועגרעסיוא ןַא

 זיִא סָאװ ,לעקניוו ?עקיטש םענעפרָאוװרעּפ םעד ןיא ןעננַאנעגנָא

 עטעטערעג ןוא עטנוזעג יד .ליטש ןוא טסיוו ױזַא ךילנהעווענ

 ַא טלהיפרעד קערש .ןעגידלַאוװעג רעייז ךָאנ ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ

 -עג ךיז ןעבָאה עגינייא : ןוהט וצ סעּפע סינפרידעב עשרעבעיפ

 -ַאוו יד ןיא ןעגייטשוצנייא קירוצ גידנעבָאה ארומ ;ןערהופטּכוז

 ןייק וליִפא טניפעג'מ זַא .גידנעהעז ,רעדיוו .ערעדנַא- ;סענָאג

 ןעלעוו ייז ואוו ,ןענרָאז ןעמונעג ךיז ןעבָאה ,טינ ךיוא עלענעוו

 טפרַאדעג ןעבָאה עלַא .ןעגיטכענרעביא רעדָא ןעּפַאכרעמיא סעּפע |

 ןייק סופדוצ ;קעװַא ךיילג .ןענייז עגינייא  ןוא ,ףארנעלעט םוצ
 וצ ןעמונעג .טרָאּפָאז ךיז טָאה'מ .ןעשעּפעד ןעּפַאלק ןעטנַאדַאב

 יז ?לייוורעד ןעבָאה םיריוטקָאד יד ; קילגנוא םעד ןעכוזרעטנוא

 ןעגעלעג ןענַיז עלעיפ ..עטעדנואוורעפ יד וצ .ןעמונעג גיטסַאה

 דקָאד יד רעטנוא ןעבָאה ערעדנַא .טולב ןעכייט ןיא תושלח  ןיא

 םיוק ,ןעצכערק עכַאוש טזָאלעגסױרַא ןעטנעמורטסניא עשרָאט

 1 .ןערעה  וצ

 -ןוא-ייווצ ןוא עטיוט-ןהעצפניפ ןעוועג :ןענייז ?כחי-רּפ ןיא- =

 ,ןענעקרעד ייז טעוו'מ .רעדייא . .עטעדנואווראפ .רעווש!גיסיירד
 ןעבעל .,,ףױרַא םינּפ .ן'טימ טגעלעגסיוא ?ייוורעד ייז ןעמ טָאה
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 טינ ,ןעליימ .רעטרעדנוה טכאמעג ייז ןעבָאה ,,ןעקור "ס'אזיל

 ּגנע יוזא ןעוועג ייז ןענייז יירד עלא ןוא ,טרָאװ .ןייק גידנעדער

 טפראדעג טינ ךיז ןעכייצ ןייק וליפא ךיז ןעבָאה ייז זא ,טּפינקרעּפ
 יוזא ! "אזיל , עמירֶא ! הַא ! ןעהעטשרעפ וצ ךיז םוא ןעבעג
 רעד ןופ ץנאלג םעד ןיא טייהנהעש אזא ,טכאמ רהיא ןיא דלימ
 -םיורא טָאה ,רוכש ןעוועג טינ זיא רע ?הָאװבָא ,עקעּפ ןּוא ! ןוז
 -ערטענ שזא טָאה'ס זא ,ןייוועג ןעקראטש אזא טימ טצאלּפעג
 -ענ טינ רָאנ ךיז טָאה רע ןוא ,רעּפרעק ןעגיזעיר ןייז טימ טלעס
 .ןעגיהורעב טנעּק

 ךיז רעסיוא ןערָאװענ ךיוא ןענייז ערָאלּפ ןוא ענירעוועס
 קעווא זיא ערָאלּפ ..תושלח ןעבילבעג .רעדיוװ זיא קאשז סָאװ
 -ענ ןוא,רעפמאק טימ ןעפנַארב ןעגָארטוצ טכַארבעג טָאה ,םייהא
 טסננא יד רעבָא ,ןוהט וצ סיּפע יבא ,ן'קאשז ןעביירנייא ןעמונ
 -נוא יד ןופ טרעסערגרַאפ ךָאנ ךיז טָאה ןעיורפ עגנוי ייווצ יד ןופ
 עלא ןוּפ רענייא רעד --- ,דרעפ םענייא םעד ןופ ןעדייל עכילדנע
 -ייז סיפ עטשרעדָאפ עדייב ; טבעלעג ְּךָאנ טָאה רעכלעוו ,ףניפ

 -ענ ךיז טָאה דרעפ רעד ןוא .טקאהעגרעביא ןעוועג םהיא ןענ
 ,טעשזריהעג ןוא ,טנאלּפעג ןוא טלעגנארעג ייז ןעבעל ָאד ,ךַאב
 ןוא עכיוה ,ןעיירשעג עכילשנעמ טעמכ עכלעזא גידנעזָאלסיורא

 -לָאװ ייז יוװ ךיילנ ,עטעדנואוורעפ יד ןופ ייווצ זא ,עדנעצכערק
 ןעשזריה וצ טעמכ ןעבױהעגנָא ךיוא ןעבָאה ,ןעמונעגנָא ךיז ןעט
 ןע'ססונ םעד ןופ ןעצכערק סָאד טָאה לָאמ ןייק ןוא .המהב יד יו
 -נוא ןא ,רעצ ןעפעיט אזא טימ רעהענ סָאד ןעטינשעג טינ יוזא
 יד ןיא טלהיקרַאפ טרעוו טולב סָאד ןעכלעוו ןופ ,ןעכילסענרעפ

 ןעשנעמ זא ,תונמחר רעכילקערש אזא ןעוועג זיא'ס ןוא .ןערעדָא
 ןעמ זַא ,דיילטימ סיוא רערָא סעכ טימ ןערעדָאפ ןעמונעג ןעבָאה
 טדייל סָאו ,דרעפ ןעכילקילננוא םעד וצ ףוס א ןעכאמ ןיוש לָאז
 ךָאנ טציא ןענייז ,ןערָאװעג ?יטש זיא וויטָאמָאקָאל רעד  .יוזא

 עטצעל יד סלא ,דרעפ םעד ןופ ןעצכערק עזָאלדנע יד ןעבילבעג
 רָאנ טָאה רעּכלעוװ ,עקעּפ ןוא ,קילגנוא-ןהאב םעד ןופ ןעיירשעג
 דָארּבוצ ַא ןעביוהעגפיוא טָאה ,ןעגָאלק וצ טרעהעגפיוא טינ ץלַא
 סָאד טליטשעגנייא ּפָאק ןיא ץעז ןייא טימ טָאה ןוא קַאה ענעכ
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 ערהיא יו ,םירעדעג ענעסירוצ ערהיא ךרוד ןעהעז טנעקעג ןעמ
 *יווצ ייווצ יוװ ןעּפאלק ןעננאטש-ביירט יד : ןעטייברא םירבא
 יו ,ןעטסאק-ףּפמאד םעד ןיא טפיול ערַאּפ יד ; רעצרעה-נניל
 -ָאה ,סמרָא עזָאלטכאמ ייווצ יו ןוא ; ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד

 םעד ןיא ןעפרָאװעג ךיז וויסלואוונָאק ?עסקַא-ביירט ייווצ יד ןעב
 טפארק רעד טיט ןעמאזוצ ןֹוא : ןעבעל ןופ ןערעקאלפפיוא ןעטצעל
 המשנ רהיא ןעגנאגעגסיוא ךיוא זיא ,ןעבעל סָאד רהיא טינ סָאװ
 "נָא ןעוועג רעמיא זיא יז ןעכלעוו טימ ,םעהטָא רעגיטכעמ רעד --
 זיא ,ןעגיהורעּב ןעמונעג ךיז טָאה ןיזעיר ענעסירוצ יד ,טליפענ
 זיא ןוא ,ףָאלש ןעסיז ,ןעדלימ ַא טימ ןעפָאלשעננייא ךאלפיבוצ

 .ןעברָאטשעג זיא "אזיל , ,,.ןעבילבעג ?יטש ןעצנאג ןיא ךילדנע

 -עגרעביא זיא'ס סָאװ ,רעּפוק ןוא לָאטש ,ןעזייא גראב רעד
 טימ ,ןיטנאגינ רעטעטכינרעפ רעזעיד ךָאנ ,רהיא ָּךֶאנ ןעבעילנ
 טימ ,רעדעילג ענעטינשעגבָא יד טימ ,רעּפרעק םענעכָארבוצ םעד
 טלעטשעגרָאפ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןעבָאה ,םירבא עטעטיוטעג יד
 -- ,רעּפרעק ןעכילשנעמ ןערעייהעגנוא א ןופ דליב סענירעיורט ַא

 -עג טשרָאקָא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ עגנעמ רעצנאג א ןופ ,ןיינ
 טימ ןעראאועג ןעסירעגסיורא ייז ןופ זיא ןעבעל סָאד ןוא ,טבעל
 .ןעצרעמש עסיורג

 ןיוׁש זיא "ַאזיל , ןייק זַא ,ןעפירגעב ךילדנע טָאה קַאשז ןעוו

 ןעניצנייא ן'טימ ןעגיוא יד טכאמענוצ קירוצ רע טָאה ,ָאטינ
 סהיא זא ,ךאווש יוזא ןעוועג זיא רע .,ןעברַאטש וצ ךיוא שנואוו
 ןעטבייל ןעטצעל ן'טימ ןהעגסיוא טעוו רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ןעבָאה ןעגיוא עטכַאמרעפ ענייז ןופ ןוא : ןישַאמ רעד ןופ םעהטָא
 . -רעפ ןעבָאה ןוא ,ןערעהט עסיורג טלעקײקעגסױרַא םאזגנַאל ְךיִז
 ' .ןעקַאב ענייז ןעסָאג

 -עג זיא רעכלעוו ,ן'עקעּפ רַאפ ?עיפ וצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 טשטעווקרעפ ַא טימ ןוא ,רעטדימשענוצ א יװ ,יײבַאד ןענַאטש
 טברַאטש טָא ןוא, ןעברָאטשעג זיא דניירפ רערעייהט רעייז ,ץרַאה
 *וקעג ןעיירד ןיא ןעבעל רעייז ןיוש זיא ...ךיוא טסינישַאמ ןייז
 פיוא גידנעציז ,ואוו ,סעזייר יד וצ עדנע ןא ? עדנע ןא וצ ןעמ
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 -ענרעטנוא ןעבָאה ,רעקניל רעד ףיוא ערעדנא יד ןוא טייז רעט

 ךָאנ ךילטסגנַא גידנענלָאּפכאנ ,ּפָאק ס'ןעכילקי?גנוא םעד ןעטלַאה

 ,טכיזעגנ ןייז ןופ גנונעוועב רעטסנעלק רעד

 רעטשימוצ ןייז .ןעגיוא יד טנעפעענ קאשז טָאה ךילדנע

 רע רעבָא ; רעטייווצ רעד וצ רענייא ןופ ןעלאפעג זיא קילב

 טינ םהיא ןעבָאה ייז .ןענעקרעד וצ ןעביוהעגנָא טינ ייז טָאה

 -ַאֹל םעד ןעהעזועד ןעבָאה ןעקילב ענייז רעבָא .טריסערעטניא
 טָאה סָאוװ ,וויטָאמָאקָאל רעד---,רעטייוו רטעמ עכילטע ,וויטָאמָאק

 -ייז ; ןעקָארשרעד ךיז טָאה רע ןוא ; ןעברַאטש ןיא ןעטלַאהעג

 רעדנענייטש טימ טקוקענ ןוא טלעטשעגנבָא ךיז ןעבָאה ןעגיוא ענ

 ןוא ,טנעקרעד ךיילנ יז טָאה רע ...! "אזיל , ,יז זיא'ס .עהורנוא
 -ייטש עסיורג ייווצ יד : טנאמרעד סעלַא ןָא דלַאב ךיז טָאה רע

 רעד ,סיױטשנָא רעכילקערש רעד ,נעוו ןעטימ ןעטכער ןיא .רענ

 ןיא יא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טלהיפרעד טָאה רע סָאװ ,ךורב

 רעבָא ,טּפאכענפיוא ךיז רע טָאה טָא ,רע ןוא ; רהיא ןיא ןיא ,ךיז

 סָאװ ,דלוש רהיא ןעוועג טינ זיא'ס ! ןעברַאטש רעכיז םעוװ יז

 ןענָארקענ טָאה יז טייז ; םַאזכרָאהעננוא- יוזא ןערָאװעג זיא יז

 =היר יוזא ןייַז טנעקעג טינ ןיוש יז טָאה ,עענש ןיא תאלוח רהיא

 -עילנ יד טכאמ רעטלע יד זא ,ןופרעד גידנעדער טינ ןיוש ,גידוויר

 זוא .ננודניבנעמאזוצ רעייז ןיא טעװעטרַאהרעּפ ןוא רעווש רעד

 -עננָא זיא ןוא ,טהייצרעפ רהיא רע טָאה ןעצראה ןעצנאנ ן'טימ

 זא ,ןעהעזרעד טָאה רע זא ,רעמוק ןעסיורג טימ ןערָאװעגנ טלהיפ

 .ןע'ססוג םייב טלאה ןוא טעדנואוורעפ ךילטיוט זיא יז

 ענינייא ןעבעילבעגנ רונ זיא ,ךאבענ "ן'אזיל , רעמירָא רעד

 ןופ ; טלאק ןערעוו ןעביוהעננָא טָאה יז ; ןעבעל וצ ןעטונימ
 זיא סָאװ ,ןעּפַאס סָאד ; שא ןערָאװעגנ זיא ןעליוק עדנענעּרב יִדי

 ,ךאווש ןערָאװעג זיא דלַאװעג ַאזַא טימ ןעמוקענסיורא רעהירפ

 ,עדנלעקנופ ַאזַא רעמיא .דניק ןעדנענייוו א ןופ ןעגַאלק סָאד יו

 -יא ,ץומש ןיא ןוא דרע ןיא טרימשעגנייא ןעוועג טציא יז זיא

 'טָאה יז ; ךייט ןעצראווש-ליוק א ןיא ,ןעקור ן'ףיוא טרהעקעגרעב

 -נוא ןא סָאװ ,היח עטבעילענ ַא ןופ עדנע עשינַארט יד טאהענ

 טָאה ְּךָאנ טונימ א ןענענ .סַאנ ןעטימ ןיא ט'נרה'ענ טָאה קילנ
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 -קירוצ זיא ןוא ןעפָאלעגקעװא זיא יז .רעקיטש ענעכָארבוצ טימ

 -עג ן'ראזימ ייב טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,קַאה ַא טימ ןעמוקעג

 -ץלָאה ַא יו ןעטפול רעד ןיא יז גידנעביוהפיוא ןוא ,ץלָאה טקַאה

 -קערש טימ טערב יד ןוהטעג קַאה ַא יז טָאה ,דלַאװ ןיא רעקעה

 -ענ יז טָאה ןעמ ןוא טקורעגבָא ךיז ןעבָאה עֶלַא .טפַארק רעכיל

 זא ,ןעירשעג טָאה ןעמ רונ ,טלָאװעג טָאה יז סָאװ ןוהט טזָאל
 ןייק רהעמ ןעוועג טינ ןיא טרָאד רעבָא .גיטכיזרָאפ ןייז לָאז יז

 ןענעלעג זיא ןיילַא רע ןוא ,טסינַאשַאמ םעהד ץוח ַא עטעדנואוורעפ

 טָאה יז .ןעסקַא ןוא רעדער ןופ גרַאב ַא רעטנוא ,טגידעשעבנוא

 ןעניצנייא םעד ןיא טפעיטרעפ ןעוועג זיא יז ,טרעהעג טינ רָאנ

 יז .םהיא וצ ךיז ןעבָארנרעד וצ שנואוו ןעכילהעטשרעדעיוונוא

 'סיּפע טמארעגקעווַא טָאה קַאה רעדעי ןוא ,ץלָאה יד טקאהעג טָאה

 רהיא טימ ,רָאָאה עדנַאלב ענעזָאלוצ ערהיא טימ  .גנורעטש א

 ןעהעזעגסיורא ףיז ןעבָאה סע עכלעוו ןופ ,לעבייל םענעסירוצ

 עכילקערש א יו טקוקעגסיוא יז טָאה ,סמערא עטעקאנ עדהיא

 םעד ןעשיווצ געוו א ךרוד ךיז טגָאלש עכלעוו ,ןירעדיינש-ןעגנאז

 ,ֿפַאלק רעטצעל רעד .טכאזרוארעפ ןיילא טָאה יז סָאװ ,ןברוח

 ;עייווצ ףיוא ןעטלָאּפשוצ טָאה סקַא ןַא ףיוא ןעבעגעג טָאה יז סָאװ

 -קעווא ןעפלָאהעג ןעבָאה עורעדנַא .קאה רעד ןופ ןעזייא סָאד

 ןופ ןאמ ןעננוי םעד טצישעב ןעבָאה עכלעוו ,רעדער יד ןעקורוצ

 ןוא ןוהטעג ּפאכ א עטשרע יד םהיא טָאה יז ; טוט ןרעכיז ַא

 .ןעגָארטעגקעװא סמערא ערהיא ןיא םהיא טָאה
 טָאג ,ךא ! טבעל רע ,טמהטא רע ...! קַאשז ,קַאשז --

 בָאה'כ ; ןעלאפ ןעהעזעג םהיא בָאה'כ ...! טבעל רע ,רעניימ
 ' ! ןעטרָאד זיא רע זא ,טסואוועג

 ייז .,ןעגנאגעגכָאנ רהיא זיא ענירעוועפ עטלעמוטרַאּפ יד

 ןעבעל ,טױלּפ םענירג ם'ייב טגעלעגרעדעינא םהיא ןעבָאה ערייב

 -ענ טָאה ןוא טלעמוטוצ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןירנַאה

 זיא עקעּפ .םהיא םורא ךיז טוהט סע סָאװ גידנעסיוו טינ ,טקוק

 ,טסינישַאמ ןייז רַאפ ןעהעטש ןעבעילבעג זיא ןוא ןעמוקעגוצ

 ;רנאטשוצ ןעכילנעלק ַאזַא ןיא זיא רענעי סָאװ ,ןעגָארטוצ קרַאטש

 -בער רעד ףיֹוא ענייא ,עינק יד ףיוא עדייב ,ןעיורפ ייווצ יד ןוא

 ו
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 ,ןעהעג וצ םוא ןעבילברעפ ָאד ןענייז ןוא ,ןענאוו ןופ טסייוו רעוו
 .ןיהואוז טסייוו טָאנ

 ןא ןיא .ענעצס עדנעסיירצרעה א ךָאנ ןעמוקעג זיא ןַאד

 ןענופעג ןעמ טָאה סַאלק ןעטשרע ןופ ןָאגַאװ ןעטרהעקעגרעביצ

 ייז ; ?עפייווצ ענהֶא ,עטארייהרעפ סָאװ רָאנ --- ,?ערָאּפ גנוי ַא

 רהיא טימ טָאה יורפ יד זא ,יוזא ןעפרָאוװעגפיונוצ ןעוועג ןענייז

 -ענ טינ ךיז טָאה יז ןוא זלאה םעד טקירדענוצ םהיא רעּפרעק

 -ענ ןיוש טָאה רע .ןעיירפעב וצ םהיא םוא ןוהט רהיד ַא טנעק

 ןעטעבעג טָאה גיניזנהאוו יו ,יז ןוא ,רעטקיטשרעד א ,טעּפירכ

 ,טצאלֿפעג טינ רעיש טָאה ץראה רהיא ; ןעלייא ךיז לָאז ןעמ

 -נאנאפ ייז טָאה ןעמ זא .םהיא ט'נרה ןיילא יז זא ,גידנעלהיֿפ

 זיא טייז רהיא ?ייוו ,ןעננאנעגנסיוא דלַאב יז זיא ,ןעמונענרעד

 וצ ןעמוקעג ןיא ןאמ רעד ןעוו .טרעכעלעגכרוד ןעוועג רהיא

 ןעינק יד ףיוא ןעלאפעג זיא ,םירוסי ןופ ןעירשעג רע טָאה ,ךיז

 טימ לופ ןעוועג ךָאנ ןענייז ןעניוא סעמעוו ,יורפ עטיוט ןייז רַאפ

 ו .ןערערט

 רהעמ ןוא עטיוט ףלעווצ ןעבילקעננָא ןיוש ךיז טָאה טציא

 טּפעלשעגסיורא ןעמ טָאה ךילדנע .עטעדנואווהעפ גיסיירד ןופ

 -ענבא עלייוו עדעי ךיז טָאה ערָאלּפ ןוא , ןעטסַאק-ןעליוק םעד

 ,ץלֶאה ענעכָארבוצ גְרַאְב םוצ ּפָאק םעד ןעגיובעגוצ טָאה ,טלעטש

 טעוװ יצ ,ןעניוא יד טימ ךילטסגנַא גידנעכוז ,ןעזייא ענעגיובוצ

 ַא ךיוה יז טָאה גנולצולּפ .טסינישַאמ םעד ןעהעזרעד טינ יז

 .ןוהטעג יירשעג

 םָאד ! טהעז טָא ...ןעטרָאד טנעיל רע ,םהיא העז ךיא ---
 טרהיר רע ...טעלישז רענעלָאװ ,רעיולב ןייז ןוא ,דנאה ןייז זיא
 ...טיג טעבור רע ,טינ ךיז

 יװ ,ןעטליש ןעמונעג טָאה ןוא טכיילנעגסיוא ךיז טָאה יז ןוא

 .רעױּפ ַא

 םהיא טּפעלש ,לעסיבא רעלענש ! לעווייט םוצ ,ךא --
 ! ןעטרָאד ןופ סיורא

 טערב א ןעסייר ןעמונענ יז טָאה דנעה עדייב ערהיא טימ

 נרַאב ַא ןעפרָאװעגנָא ןעוועג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןָאגַאװ ַא ןופ
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 יעדָא ןעטיוט א ןעהעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא .ןעטעק רעקיטש ןעס

 םהיא לָאז ןעמ ,ערעדנא וצ ןעפורעג יז טָאה ,ןעטעדנואוורעפ ַא

 ןופ עדנוקעס ןייק ןערעילרעפ גידנעלעוו טינ ןיילא ,ןעיירפעב

 .ןעכוז ןעדליוי רהיא

 ; רַאזימ ןוא עקעּפ ,שיבַאק טײברַאעג ןעבָאה רהיא רעטנוא
 ,ןוהט סיּפע גידנענָאק טינ ןוא ,סיפ יד ןופ גידנעלַאפ ,ענירעוועס
 .ןאגאוו ַא ןופ קנאב רענעכָארבוצ ַא ףיוא טצעזענוצ ךיז טָאה
 ליטש טָאה ,טגיהורעב ןערָאװעגקירוצ ןיוש זיא רעכלעוו ,רַאזימ
 ןוא ,ןעגנוגנערטשנָא עקרַאטש ןעדעימעגסיוא גיטליגכיילג ןוא
 ןוא ,עטיוט יד ןעגָארטרעביא ם'ייב ןעפלָאהעג ןעטסיימ םא טָאה
 ךיילג ,רעּפרעק עטיוט יד טכארטעב ןעבָאה ,ערָאלפ יו עדארג ,רע
 רעדנעזיוט יד רעטנוא ,ןענעקרעד וצ ייז טפָאהעג ןעטלָאװ ייז יוװ
 ראפ רהָאי ןהעצ יד ןיא ןענייז עכלעוו ,רעטכיזעג רעדנעזיוט ןוא
 "וצ א זיולב ייז גידנעזָאלרעביא ,ץילב א יװ ,ןעגיולפעגכרוד ייז

 טָאה טניוו רעד סָאװ ,ןעשנעמ עגנעמ א  ןופ קורדנייא ןעטשימ
 רעד זיא סָאד ,ןיינ .ןעמונרַאפ טָאה םרוטש רעד ןּוא טכארבעג
 -עיד ןוא ; םָארטש רעדנעסעילפכרוד ,רעטנאקעבנוא ,רעּבלעז
 -אנ יוזא ךיוא עדַארג זיא טיוט רענילעפוצ ,רעטאקילעדנוא רעז
 טלייא ןוא ךרוד טהילפ סָאװ ,ןעבעל עגידנעלייא סָאד יו ,זָאלנעמ
 .טפנוקוצ רעד ןעמוק וצ ןעגענטנע ךיז

 ןוא ,ןעמענ ערעייז טסואוועג טינ ןעבָאה ערָאלפ ןוא רַאזימ
 עועיד רעביא עטפניקסיוא ענייק ןעבעג טנעקעג טינ ןעטלָאװ

 ,ענעטערטוצ עזעיד ,געוו ן'ףיוא ענעלַאפעג עזעיד ,עטקילגנוארעפ
 טימ ןָא ןעליפ עכלעוו ,ןעטַאדלָאס יד יװ עדַארג ,עטשטעווקוצ
 ַא ףיוא ךיז טזָאל ײמרַא יד רעדייא ,רעבירנ יד סרעּפרעק ערעייז

 ןעכלעוו טימ ,םענייא טנעקרעד ערָאלפ טָאה ְךָאד .עקַאטַא רעיינ

 : ןיירא עענש ןיא ןיירא ןיא גוצ רעד ןעוו ,טדערעג טָאה יז
 -רעד טוג טָאה יז ןעֶמעֹוו ,רענאקירעמַא רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעמָאנ ןייז טסואוועג טינ טָאה יז רעבָא ,ליפָארּפ ןייז ְךָאנ טנעק

 טָאה רַאזימ .ןענייז םיבורק ענייז רעוו ןוא ,זיא רע רעוו רעדָא
 ,ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עטיוט עגירביא יד וצ ןעגָארטענוצ םהיא
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 ןטאטא

 ענעכָארבוצ יד ךרוד סענָאגַאװ יד ןיא ןעהעגניידא טזומעג םוראד

 .רעטסנעפ

 ,טייז ייב טייז טנעלעגקעװַא ןיוש ןעמ טָאה רעּפרעק רעיפ

 -סיוא ןענייז עטעדנואוורעפ גילדנהעצ ַא .געוו ןופ גערב םייב

 -רַאװ ,ףליה םוש ןהֶָא ןענעיל ייז ; עטיוט יד ןעבעל טקערטשענ

 סָאד .ןעדניברעביא ייז לָאז סָאװ ,רָאטקָאד ַא ףיוא גידנעט

 ןעדעי רעטנוא ןופ .; ןעגנאפעגנָא םיוק ךיז טָאה ןעמארקעווַא

 רעד ןוא ,רעּפּפָא םעיינ א ןעניוצענסיורא ןעמ טָאה ןָאגַאװ קיטש

 -עג ךיז טָאה טולב סָאד .,ןערָאװעג רענעלק טינ רָאג זיא ךָארב

 רעזעיד ןיא ןעפרָאװעג ךיז ןעבָאה םירבא עכילשנעמ ןוא ,ןעסָאנ

 .עקטַאי רעכילשנעמ רעכילקערש

 -- ! ןעטנוא טרָאד זיא קאשז זא ,ךייא ךָאד גָאז ךיא --

 יז טָאה יירשעג רעזָאלניז רעזעיד .ןעירשעג ץלַא ערָאלֿפ טָאה

 .ןעצרעמש ערהיא ןופ גנולפייווצרעפ רעד ןיא טסיירטעג יו

 ָ! טרעה ,טרעה : רע טפור טָא --

 יד רעטנוא טקַאהעגננײרַא ןעוועג זיא ןעטסאק-ןעליוק רעד

 ,ןערעדנַא ן'ףיוא רענייא ףיורא רעהירפ ןענייז עכלעוו ,סענָאגַאוװ

 ,ךילקריוו ןוא .ןעטסַאק ן'ףיוא ןעמאזוצ עלַא טשרע ךָאנרעד ןוא

 טָאה ,רעליטש לעסיבא ןעצכערק ןעמונעג טָאה ןישַאמ יד טייז

 רעטנוא נידנעצכערק ,ןַאמ ַא ןופ עמיטש עכיוה א טרעהרעד ןעמ

  *רעד ךיז טָאה ןעמ רעטנעהענ סָאו .ןברוח םעד ןופ גרַאב םעד

 -בערק סָאד טרעהעג ןעמ טָאה רעקראטש ץֵלֶא ,םהיא וצ ןעבָארג

 -ַאּפ יר זא ,רעייהעגנוא יוזא ןעוועג ןענייז ןעגָאטהעוװ ענייז ,ןעצ

 ייז ?ייוו ,ןענָארטסיױרא טנעקעג טינ םהיא ןעבָאה ןערישזַאס

 םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןעירשעג ןוא טנייוועג ןיילא ןעבָאה

 טָאה ,סיפ ענייז טיירפעב ןעבָאה ןוא טּפעלשעגסיורא ךילדנע

 .טיוט ןעוועג זיא ןַאמ רעד .ןעצכערק וצ טרעהעגפיוא רע

 רע .רע טינ זיא סָאד ,טנָאזעג ערָאלּפ טָאה --- ;ןיינ --

 .רעטנוא טרָאד ,רעפעיט זיא

 יד ןעביוהעגנֿפיוא יז טָאה דנעה עגיטכעמ ערהיא טימ ןוא

 ןעגיובעגקעװַא טָאה יז ,טרעדיילשעגקעווא טייוו ייז ןוא רעדעל

 -ירוצ ןוא ןערהיט יד ןעכָארבוצ טָאה ,רעכעד יד ןופ ןיצ םעד
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 .טייקגיטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ ןעהעגנָא טפרַאדעג טָאה ןעמ

 -םיוא טרעדָאפעג טָאה דנַאטשנעגעג ןעדעי ןופ ןעביוהפיוא סָאד

 -וצוצ ןעצנאג ןיא טאהעג ארומ טָאה ןעמ ל?ייוו ,טייקמאזקרעמ

 -רעפ רהעמ ךָאנ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,עכילקילגנוא יד ןעשטעווק

 ךיז ,גידנעצכערק ,ןעבָאה ןברוח ן'רעטנוא ןופ .ןערעוו ןעטָאש

 רעד זיב ענעטָאשרעפ ,עטעדנואוורעפ ןעסיירסיורא ןעמונעג

 ןופ סיורא סָאװ רָאנ ןעטלָאװ ייז יוו ךיילנ ,עטקירדוצ ,טסורב

 ,טײברַאעג .ןעמ טָאה עדנוטש לעטרעיפ ַא ןענעג .קיטשביורש ַא

 רעכלעוו ,טנעווייל יו ןעסאלב א םענייא ןעסיירוצסיורא םוא

 םהיא טימ טָאה סע זא ,גידנעגָאז ,טגָאלקעב טינ רָאג ךיז טָאה

 ןעמ ןעוו רעבָא ; טינ טעדייל רע זא ןוא ,טריסַאּפ טינ רָאג

 .סיפ עדייב טלהעפעג םהיא ןעבָאה ןעניוצעגסיורא םהיא טָאה

 -היפ טינ וליפא ןוא גידנעסיוו טינ ,ןעגנַאגעגסיוא דלַאב זיא רע

 .טריסַאּפ טָאה םהיא טימ סָאװ ,קערש ןעסיורנ ןייז ןיא גידנעל

 -סיױרַא ןעמ טָאה ,סַאלק ןעטייווצ ןופ ןָאנַאװ ןעדנענערב א ןופ

 רעטומ רעד ייב ןוא רעטָאפ םייב : עילימַאפ עצנַאג ַא טּפעלשעג

 זיא דנַאה ס'עבַאב רעד ,עינק יד טעדטואוורעפ ןעוועג ןענייז

 טלהיפעג טינ רענייק רָאנ ןעבָאה ייז רעבָא ; ןעכָארבוצ ןעוועג

 ןיילק רעייז ןעפורעג ןוא טרעמָאיעג ןעבָאה ייז ,ןעצרעמש ערעייז
 ,ןברוח םעד ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא סָאװ ,?ערעטכעט

 טָאה ןעמ עכלעוו ,טלא רהָאי יירד םיוק ,עלעקנידנָאלב רעייז --

 ןא ןוא עטנוזעג א ,ךאד קיטש א רעטנוא ןענופעג רעטעּפש רעבָא

 -עק'הרוצ עכילהערפ רהיא ףיוא ?עכיימש א טימ ,עטנידעשעבנוא

 :טולב טימ ןעסָאגעב ןעגעלעג זיא עלעדייס עטייווצ ַא .עֶל .

 . טָאה ןעמ .טלעציּפוצ ןעוועג ךאלטנעה יד ןענייז ךַאבענ רהיא ייב

 ערהיא ןעניפענ טעװ ןעמ זיב ,טייז ַא ןיא ןעגָארטענקעװַא יז

 ,עטנאקעבנוא ןַא ןוא עמַאזנייא ןַא ןעגעלעג זיא יז .ןרעטלע
 ניצנייא ןייק ןעזָאלעגסיורא טינ טָאה יז .גידנעכוד טינ טעמכ

 טימ טקעדעב וויס?ואוונָאק ךיז טָאה טכיזעג רהיא רונ ,טרָאװ

 ןעמ .ןעמוקעגוצ רהיא וצ זיא ןעמ זא ,קערש ןעכילקירדסיואנוא

 -נעמאזוצ םעד ןופ לייוו ,ןערהיט יד ןענעפע טנעקעג טינ טָאה

 טָאה ןעמ ןוא ,ןעגיובוצ קרַאטש רעסעלש יד ךיז ןעבָאה סיוטש
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 יד רעטנוא ןעכָארבוצ ןעוועג רהיא ןענייז סיפ יד .יורפ עגנוי

 .ןעגנַאהעגכָאנ ןעבָאה ןוא עינק

 .ן'ערָאלּפ וצ ןעפָאלענוצ זיא ענירעוועס

 -לעה ךייא לעװ ךיא ? רע זיא ואוו ; ...! קאשז ,קאשז --

 ...ןעפ

 {  רימ רהיא טפלעה ,אי ,אי --
 -ַאה ןעמאזוצ עדייב ,טרהירעגנָא ךיז ןעבָאה דנעה ערעייז

 ס'ענירעוועס רעבָא .דָאר םענעכָארבוצ א טּפעלשעג ייז ןעב

 -ָאלּפ ןוא ,ןוהטפיוא טנָאקעג לעיפ טינ ןעבָאה רעגניפ עכילטרעצ

 .ןעננורעטש עלא טראשעגקעווַא ןעבָאה ןעטסיופ עקרַאטש ס'ער

 רעכלעוו ,עקעּפ ןוהטעג יירשעג א טָאה --- ! גיטכיזרָאפ ---

 .ןעפלעה ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה

 -ירעוועס טלעטשענבָא רע טָאה ננונעוועב רעלענש ַא טימ

 -ֿפעוו ,דנַאה א ףיוא ןעטערטעגפיורא טינ רעיש טָאה עכלעוו ,ן'ענ

 -עננָא ןעוועג זיא ןוא ,?עסקא םייב ןעוועג ןעטינשעגבָא זיא עכ

 קערש טימ ןיא יז .טנאוועג ןעיולב ןופ לעברַא ןַא ןיא ןוהט

 סָאד : טינ דנאה יד יז טָאה טנעקרעד רעבָא .ןעננורּפשענבָא

 ןעסירענּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאה עטנַאקעבנוא ןא ןעוועג זיא

 -רע ןענופעג סיוועג ,רעטעּפש טעוװ ןעמ ןעכקעוו ,רעּפרעק א ןופ

 יװ זיא יז זַא ,ןערָאװעג טרעטיצרעפ יוזא זיא יז ןוא .ואוו ץיג

 ןוא טנייוועג ןוא ןענַאטשעג זיא יז ; ןערָאװעג טריזילַארַאּפ

 רעקיטש יד ןעביוהוצפיוא עדנַאטשמיא ןעוועג טינ וליפַא זיא

 .דנעה יד ןעטינשעג ןעבָאה סָאװ ,זָאלנ

 ,עטיוט יד ןופ ןעכוזכָאנ סָאד ,עדנעברעטש יד ןעפלעה וצ

 ןוֿפ רעייפ סָאד ?ייוו ,רהַאפענ ןוא קערש טימ לופ ןעוועג זיא

 ןעמ ןוא ,ץלָאה רעקיטש יד ןעדנוצעגנָא טָאה וויטָאמָאקָאל םעד

 .הפרש יד ןעשעלוצסיוא םוא דרע סעטעּפָאל ןעטיש טזומעג טָאה

 טָאה ןעמ ; עפליה ןעטעב ןעטנַארַאב ןייק קעװַא זיא ןעמ

 רהעז ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ; ןַאור ןייק עשעּפעד ַא טקישעג

 -עג ניהטומ ךיז ןעבָאה דנעה עלַא .ןענינײרקעװַא םוצ גיטעהט

 ךיז ןעבָאה ענעפָאלטנא יד ןופ עלעיפ .,טייברא רעד וצ ןעמונ

 רעבָא .טייהנייפ רעייז רַאפ ךיז גידנעמהעש ,טרהעקענקירוצ
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 סָאד טָאה יז .ןעכערברעפ ןעטפאחלעקע רהיא ןופ ןייזטסואוו

 יד טע'גרה'רעד טָאה יז ,טע'גרה'רעד םהיא טָאה יז ,ןוהטעג

 ןעסירעגסיורא ךיז טָאה שטיווק רעכילקערש ַא ...! ןעשנעמ עלא

 -מורא זיא ןוא דנעה יד ןעכערּב ןעמונעג טָאה יז ,זלאה רהיא ןופ

 .ענ'הנושמ א יוװ ןעפָאלעג

 םהיא טָאה סע ,טרָאד זיא רע ...! קאשז ! ַא ,קאשז --

 . ,קאשז ...ןעהעזעג םחיא בָאה ךיא ,ןעטנוא ןוהטעג רעדיילש ַא
 ..! קאשז

 -רעמָאי רהיא ,טצכערקעג רעליטש ןיוש טציא טָאה "אזיל,
 -עגנָא ןיוש טציא טָאה ןעמ ןוא ,רעכאווש ןערָאװעג זיא ןייוועג
 יד ןופ ןעיירשעג עדנעסיירצרעה יד ,רהעמ ץלא ןערעה ֹוצ ןעביוה
 ןוא ,טכידעג ןעוועג ץלא ךָאנ ןיא ךיור רעד רונ .עטעדנואוורעפ
 סע ןעכלעוו רעטנוא ןופ ,ןברוח םעד ןופ גרַאב רערעייהעגנוא רעד
 זיא ,קערש ןוא שינרעטאמ ןופ תולוק יד ןעמוקעגסיורא ןענייז
 -עג ןיא רעכלעוו ,ביוטש ןעצראווש ןיא טלעקיוועגנייא יו ןעוועג
 טוהט סָאו ,ןוז רעד ןופ ןייש רעד ןיא ךילגעוועבנוא ןענַאטש
 יד וצ וצ ןעמ טמוק יו ? ןָא ןעמ טביוה ןעמעוו ןופ 4 ןעמ
 ? עכילקילגנוא

 ,ךייא גָאז ךֹיא --- .ןעירשעג ץלא ערָאלּפ טָאה -- ! קאשז -=

 -עג לאפ א טָאה רע זא ןוא ,ןוהטעג קוק א רימ ףיוא טָאה רע זַא
 .,!רימ טפלעה ! טמוק ...ןעטסַאק ליוק םעד רעטנוא ,ןיהא ןוהט

 -רעביוא םעד ןעביוהענפיוא ןיוש ןעבָאה ראזימ ןוא שיבַאק
 ךיוא עדנוקעס רעטצעל רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ירנַאה רָאטקודנָאק
 ןעבָאה ייז .סופ א טקנילעגנסיוא ךיז טָאה רע .,ןעגנורּפשענּבָארַא
 -מיוב ןופ טיולּפ ַא ןעבעל ,דרע רעד ףיוא טצעזעגרעדעינַא םהיֵא

 -ורעג ן'ףיוא טקוקעג טשימוצ יו ,גידנעגייווש טָאה רע ןוא ,ךַאל
 .ןענָאטהעװ ענייק טלהיפעג טינ גיטנעק טָאה ןוא ,רעד

 זיא קאשז זא ,ריד ךָאד נָאז ףיא ,רימ ףלעה םוק ,שיבַאק --
 ! טרָאד

 -ַאלענוצ זיא רע ,טרעהענ טינ יז טָאה רעכערב-ןייטש רעד
 ַא ןענַארטעגרעביא טָאה רע ,עטעדנואוורעפ ערעדנא יד וצ ןעפ
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 -ענ ןעיירשענ טימ ןענייז רענעמ ןוא ןעיורפ .רהאפענ םעד ןופ

 .ןיירא דלאוו ןיא ןעפָאל

 -יילק יד טימ ןוא עטרעביושוצ ַא ,ענעטָארטוצ ַא ,ענירעוועס

 יז ;טיירפעב ךילדנע ךיז טָאה ,ךאלקיטש ףיוא ןעסירוצ רעד

 רעד וצ ןוהטענ ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז ,ןעפָאלענקעװַא טינ זיא

 .ן"עקעּפ טימ טנעגענעב ךיז יז טָאה ָאד ןוא ,ןישאמ רעדנעצכערק
 ? רהאוו טינ ,טעטערעג ךיז טָאה רע !קַאשז ...קַאשז --

 ןליפַא םיסנ טימ יו סיּפע ּךיז טָאה רעכלעוו ,רעצייה רעד

 טָאה סע .ןעפיולוצ ןעמוקעג ךיוא זיא ,טנידעשוצ טינ רבא ןייק

 -עג םייב ,עסיבנעסיווענ סיוא ןעצרַאה םייב טשטעווקרעפ םהיא

 -ָאה ייז .ןעטנוא ןעטרָאד רשפא טגיל טסינישַאמ ןייז זַא ,קנאד

 ,ןעטילעג לעיפ ױזַא ,טזיירעג לעיפ ױזַא ןעמאזוצ עדייב ךָאד ןעב
 רעייז ןוא ! ןעטניוו עטלאק יד ןוא טייקדעימ יד גידנעהעטשסיוא

 ןופ עט'רבח עטבעילעג יד ,עטונ יד ,ךאבענ ןישַאמ רעייז ,ןישַאמ
 -נעכודסיוא ,ןעקור ן'פיוא יז טנעיל טָא .ןעיירד ןיא ןעבעל רעייז

 ! ןעננול עטעדנואוורעפ ערהיא ךרוד םעהטא ןעטצעל רהיא גיד

 ,ןוהטענ עשטּפעש ַא רע טָאה --- ,ןעגנורּפשענּפָארַא ןיב ךיא

 לא ,ןעפיול רימָאל ....טינ רָאנ יקאט ,טינ רָאנ סייוו ךיא ---

 ! ןעפיול ?לענש
 ,ן'ערָאלפ ןָא ןענָאלשעגנָא ךיז ייז ןעבָאה םיוב-גאלש םייב

 רהיר ַא טינ ךָאנ ךיז טָאה יז .ןעפיול ייז יו טקוקעג טָאה עכלעוו

 יז טָאה ,ןעשנעמ יד ןופ יירעטכעש יד ,טַאהט רהיא .ןוהטענ

 ןַא ןעמוקענ זיא סע .טעלּפרעניה ןימ ַא ןיא יו טכארבעגניירא

 -רעפ ןופ ?היפעג ַא טריּפשענ טָאה יז ;טונ ץנַאנ --- ,עדנע

 ,ענירעביא יד וצ דיילטימ ןייק רָאנ רעבָא ,רהעמ טינ ,ננורעטכייל

 -רעד טָאה יז ןעוו רעבָא .ןעהעזעג טינ וליּפַא טָאה יז עכלעוו

 ַא ,טײרּפשוצ טייוו ןעניוא ערהיא ךיז ןעבָאה ,ן'ענירעוועפ טנעק

 :טכיזענ רהיא טלעקנודרעפ טָאה ןעדייל סנעקערש ןופ ןעטַאש

 טימ !טיוט סיוועג זיא רע ןוא ! טבעל יורפ עזעיד ,יז !סָאװ

 טימ ,עבעיל רעטעדרָאמרע רהיא ןופ נָאטהעוװ ןעפראש ןעזעיד

 ןיא ןעבענעג ךיז ןיילא טָאה יז ןעכלעוו ,רעפעמ ןופ פאלק ןעזעיד

 -עב סָאד טקעווענפיוא לענש רהיא ןיא ךיז טָאה ,ןיירא ןעצראה
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 -עייז ןעבעגענוצ ךָאנ ןעמעלא םעד וצ ןעבָאה ןוא ,םירעדעג

 ם'ןופ טפארק רעד טימ ךיז טָאה ןעמיוק רעד .,ךיור ןעצראווש

 -עג ןעצנַאג םעד גידנעכערבוצ ,דרע רעד ןיא טקַאהעגנניירַא ֿפַאלק

 רעד ןיא רעדער יד טימ ."ַאזיל , ןוא .ירענישַאמ רעד ןופ ?עטש

 ,ררעפ רעשיטסאטנַאפ ַא סיּפע יו ,ןעהעזעגסיוא טָאה ,ןעטפוק

 ןענייז ןעננַאטש ערהיא .,רענרעה עכילקערש ןופ ןעכָאטשעגכרוד

 יד ןפ סעקירטנעצסקע יד ;ןעכָארבוצ סרעדניליצ יד ,ןעגיובוצ

 סױרַא רהיא זיא המשנ יד .טעטכינרעפ ןענייז ןעפיײרש-סנַאלַאב

 -רעפ רעדליוו ןופ שיורעג םעד טימ ,דנואוו רענעּפָא רהיא ךרוד

 טָאה ,ןעבעל ןעבילבעג זיא סָאװ ,דרעפ עניצנייא סָאד .גנולפייווצ

 יד .ןעצרעמש עכילקערש ןיא רהיא ןעבענ עדארג טרעגלאוועג ךיז

 ןענייז םירעדענ יד ןוא טקַאהעגבָא ןעוועג ןענייז סיפ עטשרעדאפ

 םעד ךָאנ .ךיוב םענעטינשעגפיוא ם'ןופ ןערָאװעג טקירדעגסױרַא

 ,טרעווילגרַאפ יו ןעוועג זיא רעכלעוו ,ךָאנ ּפָאק םענעביוהעגפיוא

 טנעקעג ןעמ טָאה ,ןעצרעמש עכילקערש ןופ לאפנָא םעד ןיא

 -קערש טעשזריה ןוא טעּפארכ היח יד זַא ,ןערעה טינ רעבָא ,ןעהעז

 ןערעיוא יד וצ ןעמוקעגוצ טינ ןענייז ןעיירשעג עזעיד רעבָא ; ףיל

 .ןישאמ רעדנעברַאטש רעד ןופ שיורעג ןעדנעביוטרעפ םעד רעביא

 ,טקיטשרעפ .ןעוועג ןענייז ןעשנעמ יד ןופ ןעיירשעג יד

 .ןערָאלרעפ ןוא ראברעהנוא

 ,לעיפ וצ דייל ךיא ...! ךימ טע'גרה !ךימ טעװעטַאר --

 !ךימ טע'נרה ,ךייא טעב ךיא !ךימ טע'גרה רעסעב

 ,ךיור ןעדנעדנעלברעפ ןוא שיורעג ןעדנעביוטרעפ ןעזעיד ןיא

 ךיז ?ענש סענָאגַאװ ענעבילבעג ץנאג יד ןופ ןערהיט יד ןעכָאה

 ןוהטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ הנחמ ַא ןוא ,טנעפעעגפיוא

 -םיוא ךיז ןעבָאה ,געוו ן'פיוא ןעלאפעג ןענייז ייז .ןעטרָאד ןופ

 ןוא .סיפ טימ ןוא טנעה טימ טלעגנארעג ךיז ןעבָאה ,ןעביוהענ

 יד ךיז ראפ גידנעהעזרעד ןוא ,דרע יד ךיז רעטנוא גידנעלהיפרעד

 גידנעננירּפשרעבירא ,ןעפיול ןעמונעג ייז ןעבָאה ,רעדלעפ עיירּפ

 -לעפ יד רעביא ןעפָאלעג ןענייז ,ךאלמיוב ןופ ןעטיולּפ יד רעביא

 םייוו ,טייוו ןייז וצ טקניטסניא ןעגיצנייא םעד גידנעגלָאפ .רעד
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 ןהעזרער ,נעוװ ןופ גערב םייב ,ךיז ןופ רטעמ גיצנַאװצ ַא ןעבָאה

 רעד ןיא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה גוצ רעד : ענעצס עכילקערש ַא

 ןערעדנַא ן'פיוא רענייא ףיורא ןענייז סענָאנאוו ןעבעיז ,ןעטפול

 טרהעקענרעביא ךַארק ןעכילקערש ַא טימ ךיז ייז ןעבָאה ןאד ןוא

 -וצ ןופ ןברוח ןעזָאלמרָאפ ןיא ןערָאװעג טלעדנאוורעפ ןענייז ןוא

 ןעכָארבוצ ןעניײז סענָאגאוו יירד עטשרע יד .רעקיטש ענעכָארב

 -ענ דלאב זיא רעיפ ערעדנא יד ןופ ;ךאלדנעּפש ףיוא ןערָאװעג

 ,העדער עטלעציּפוצ ,רעכעד ענעכָארבוצ ןעפיוה ַא ,גרַאב א ןערָאװ

 טּפיוהרעביא ןוא .זָאלג ךאלקערב ןוא רעטערב ,ןעטעק ,ןעריה

 וויטָאמָאקָאל םעד ןופ פאלק רעכילקערש רעד טרעהעג ךיז טָאה

 רעכלעוו ,ךליה רעדנעביוטרעפ רעכילקערש ַא ,רענייטש יד ןָא

 -ירוצ יד .יירשענ-סנעצרעמש ַא ןיא ןעננאנענרעביא רלַאב זיא

 ןוא ,ןענָאװ ן'רעביא ,סקניל ןעלאפענ רעדינא זיא "ַאזיל , ענעס

 יװ ךיילנ ,ןעטפול רעד ןיא ןעניולפענפיורא ןענייז רענייטש יד

 ףניפ יד ןופ ןוא ,ענימ ַא ןופ ןעסירעגפיוא ןעווענ ןעטלָאוװ ייז

 ייז זיב טּפעלשענ ןוא טלעקייקענ ייז ןופ רעיפ סע טָאה ,דרעפ

 עטצעל יד .טיוט ףיוא עטע'נרה'רעד ןעניל ןעבילבעג ןענייז

 ,עצנַאנ ןהעטש ןעבילבעג ןענייז ,גוצ עדנע םייב ,סענָאנַאװ סקעז

 .ןעסלער יד ןופ ּפָארַא טינ וליפא

 יד ,ןעטעבעג .ןעיירשעג ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה סע ןוא

 ןעטימ רעד ןיא ןעגנאגענ ןערָאלרעּפ ןענייז עכלעוו ןופ רעטרעוו

 .רעמָאי ןעכילשנעמנוא ןַא ןופ

 !סיוא העג ךיא !טָאנ ,ךַא ....! טפלעה ! טעוועטאר ---

 ' ! טעוועטאר ,טפלעה

 זיא "אזיל , .ןעהעזעגנ טינ ןוא טרעהעגנ טינ ןעמ טָאה רהעמ

 יד ךרוד .םירעדענ ענעסירעגפיוא טימ טייז ַא ףיוא ןענעלעג

 ןעננַאנעג זיא ןערהער ענעכָארבוצ יד ןופ ךַאלנַארק עטהערדענּפָא

 ךילנהע ןעוועג זיא רעכלעוו ןופ ףייפ רענידנעּפאס רעד ,ערַאּפ יד

 זיא םעהטָא רעסייוו רעד .זעיר ַא ןופ ןעּפָארּכ ןעכילקערש םעד וצ

 רעד ףיוא ךיז טָאה ןוא ,רעהפיוא ןַא ןהֶא ,ןעננאנענ רהיא ןופ

 -ייז ןעוויוא ם'ןופ ןוא סנעקלָאװ עטכידעג יוו טײרּפשענסיױא דרע

 ערהיא ןופ טולב סָאד יוװ טיור ,ןעליוק ענידטענערב ןעלאפענ ןענ
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 ,קַאנק רעכילקערש רעד .נוצ רעדנעהילפ רעד ,געוו ן'פיוא ןעגָאװ
 -ילקערש אזַא טימ טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה סעלא סָאד --

 -מאז יד ןעקרעמעב טנעקעג וליּפַא טָאה רע זַא ,טייקרהָאלק רעכ

 רענייב ענייז ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא רענייטש יד ןופ ךַאלעד

 .סיוטשנעמאזוצ םעד ןופ ךארק םעד טלהיפרעד ןיוש רע טָאה

 ַא רע טָאה טפארק טימ .טנעקעג טינ סע ןעמ טָאה ןעדיימסיוא

 רָאטאלוגער םעד טכאמרעפ טָאה ,לעדער םעד קירוצ ןוהטעג יירד

 -עריקעגמוא טָאה רע .ןעטעק-םיוצ יד ןוהטענ קירד ַא טָאה ןוא

 טייהרעטסואוועבנוא טָאה ,ויטָאמָאקָאל םעד ןופ גנאג םעד טעוו

 ,ןעזָאלטכַאמ םעדו טימ ,רעפייפ ם'ןופ לעּפענק סָאד טקירדעגנָא
 ןעטרָאד ןופ ןעמארוצקעווַא ,ןעדיימרעפ וצ שנואוו ןעכילקערש

 .עדאקירַאב ןעזעיר עזעיד

 -ייפ-סקילגנוא עכילקערש עזעיד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא

 -עגנָא טינ "אזיל , טָאה ,טפול יד ןעטינשעג טָאה עכלעוו ,יירעּפ

 .רעמאזגנאל סָאװטע ןעּפָאלעג זיא יז ?הָאוובָא ,ןעגלָאפ וצ ןעביוה

 טָאה יז רעדייא ,לָאמא סָאװ עמאזכרָאהעג יד טינ ןיוש זיא יז

 -ווערהיר עטכייל רהיא ,טפארק-ףּפמאד רהיא ןערָאלראפ עענש ןיא

 ןַא יו ,טערומכעגנָא ןוא ט'נשקע'ראפ ןערָאװעג זיא ןוא טייקניד

 יד טכַאמעג קנַארק טָאה גנוטלעקרעפ ַא ןעמעוו ייב ,יורפ ערעטלע

 ןעטלאהעגנייא ךיז טָאה ,ןעזָאלבעג ךיז ןופ טָאה יז .טסורב

 טימ ןעפָאלעג ןוא ןעפָאלעג ךָאד זיא ןוא ןעטעק-םיוצ יד רעביא

 .טייקרעווש רעטרעּפמולעגמוא רהיא ןופ תונשקע רעד

 ,קַאשז .ןעגנורּפשענּפָארַא זיא ,קערש ןופ גיניזנהַאװ ,עקעּפ
 -בער רעטמעלקראפ רעד טימ ,טסָאּפ ןייז ףיוא רעטרעווילגרעפ ַא

 ,רעפייפ םייב רעטייווצ רעד טימ ןוא ,לעדער ן'פיוא דנַאה רעט
 ,"ַאזיל , ןוא .סָאװ ףיוא גידנעסיוו טינ ןיילַא ,טרַאװעג טָאה

 -אנק עדנערעהפיואנוא רהיא טימ ןוא ,גידנעפייפ ןוא גידנעּפָאס

 םעד ןָא ןוהטעג קַאה ַא ךיז טָאה ןֹוא ןעפָאלעגוצ זיא ,יירעק
 ,סענָאנַאװ ןהעציירד יד ןופ ָאשמ רעכילקערש רהיא טימ ,ןעגָאוװ
 .טּפעלשעג ךיז טימ טָאה יז סָאװ

 טימ ןוא דרע רעד וצ עטלעגאנעגוצ יוװ ,שיבַאק ןוא רַאזימ
 ,ןעגיוא עטנעפעעג-טייוו טימ ערָאלּפ ןוא ,טנעה ענעבױהעגּפױא



 היה עגיסיפיייווצ יד 424

 "העדעי ךָאנ .ננונעוועב רעכילרעהפיואנוא ןַא טימ טעדיוהעגנ ךיוא

 . טאהעג רע טָאה ,שזַאגַאב ןעזָאלענבָארַא טָאה רע ואוו ,עיצנַאטס

 .ןענייז ןערישזַאסַאּפ ייווצ .,ןעביירשרעפ וצ טונימ ףניפ ,רעיפ ַא

 ןיא טכארבעגנ טָאה ירנַאה ;ןעטנַארַאּב ןיא ןעגנאגעגרעטנורא

 םעד ןיא ךיז וצ גידנעמוקפיורא ןוא ,ןעריּפאּפ ענייז גנונדרָא

 ןוהטעג קילב ַא ,טײהנהָאוװעג ןייז טיול ,רע טָאה ,עלעביטשדדַאװ

 ןעזעיד ןיא .געוו ן'פיוא סטרעווקיר ןוא סטרעוורָאפ גיוא ן'טימ

 -פיוא ,ןעדנוטש עיירפ ענייז עלא ןעציזבָא רע טגעלפ עלעביטש

 -ישַאמ םעד טלעטשרעפ טָאה ןעטסאק-ןעליוק רעד גידנעסאּפ

 רע טָאה ,ךיוה ױזַא ןעסעזעג זיא רע סָאוװ ,קנַאד ַא רעבָא ,טסינ

 תעשב ,םוראד .םהיא ןופ רעטייוו ?עיפ ןהעז טנעקעג טּפָא רהעז

 -ןהֵאב םעד ןופ ןעמוקסיורא ןיא ןעטלאהעג טשרע טָאה גוצ רעד

 .געוו ןעטלעטשרעפ םעד ןעהעזרעד ,טייוו טעה ,ןיוש רע טָאה בורג

 זעניוא ענייז טָאה רע זַא ,טרעדנואוורעפ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע

 .ןערָאװעג טלעמוטרעפ ןוא טריזילַארַאּפ יו זיא ןוא טביולנעג טינ

 ,ןעננאגענ ןערָאלרעּפ ןפוא ן'ַאזַא ףיוא ןענייז ןעדנוקעס ענינייא

 ַא טזָאלעגסיױרא טָאה ןוא בורנ ם'ןופ סיורא ןיוש זיא גוצ רעד

 וצ הֶיִצ ַא ןעסָאלשעב ךיז רע טָאה ןאד טשרע ןוא .ףייפ ןעכיוה

 ןעננאהעג זיא ןעכלעוו ןופ קע רעד ,קירטש-לאנניס םעד ןוהט
 .םהיא ןעבענ

 עדארג קַאשז ךיז טָאה .טנעמָאמ םענעדעישטנע ןעזעיד ןיא

 ,לערער ןעדנערילונער ן'פיוא דנאה יד גידנעטלַאה ,טכארטרעפ

 טכארטעג טָאה רע .ןעהעזענ טינ רָאנ רעבָא ,טקוקעג טָאה ןוא

 ס'ענירעוועס וליפא .סעטרעטייוורע ,סעכילטיידנוא סיּפע ןופ

 ם'ןופ גנולק רעדליוו רעד .טאהענ טינ ץאלּפ ןייק טרָאד טָאה דליב

 -פיוא םהיא ןעבָאה ,םהיא רעטנוא ן'עקעּפ ןופ יירשעג רעד ,קָאלג

 .טקעוועג

 טָאה רעייפ סָאד יװ ,ןעדירפוצ ןעוועג טינ עדארג זיא עקעּפ

 ,רעזָאלב םעד ןופ גנַאטש םעד ןעביוהעגפיוא רע טָאה ,ןעניוצעג

 -פענש רעד ןיא ךיז ןערעכיזרעפ וצ םוא ,ךיז גידנעגיובנא ןוא

 רעד יוװ ,רעסַאלב ַא ,קַאשז ןוא .ןעהעזרעד סעלא רע טָאה ,טייק

 רעד :ןענַאטשרעּפ סעלא .ןעהעזרעד סעלא ךיוא טָאה ,טיוט
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 -עס יוװ ,ןעהעז וצ ןעגיױבעגסױרַא ךיז טָאה רע יוװ םעד ּךָאנ
 ,גוצ ןופ קע עמַאס םייב ןָאגַאװ םעד ןיא ןײרַא ךיז טצעז ענירעוו
 -יבַא ןעמונעג טָאה רע זַא ,טגעלעגפיוא םוג ױזַא ןערָאװעג רע זיא
 -ָאד ירנַאה ,רָאטקודנָאק-רעביױא םעד רעביא ןעכאמ סאּפש ?עפ
 ןיא טבעילעגנייא ןעוועג זיא ,טסואוועג טָאה רע ,רעכלעוו ,ןרעוו

 רעד ןַא ,ןעזיוועגסיוא ן'קַאשז ךיז טָאה קזרוצ ךָאוו ַא טימ .רהיא
 טָאה יז ןוא ,ןענַאטשעגוצ רהעמ ץלַא זיא רָאטקודנַאק-רעבױא
 ?עסיבַא ךיז שנואוו םעד סיוא רונ ןעבירטעגבָא טינ ראגָאז םהיא

 ,ענַאל רעכילקערש רעד ןיא ןעסעגרעפ וצ ןוא ,ןעיירטשוצ וצ

 ,ןעגָאז יקַאט טגעלפ ָאבור .טפאשרעפ ןיילַא ךיז טָאה יז עכלעוו

 יז סָאװ ,טימרעד ןענידנע לָאמַא ךָאנ ךיז טעוװ עטכישעג יד זַא
 -רעפ סיוא טינ רעבָא ,ךיוא ןַאמ ןעגנוי ןעזעיד טימ ןעבעל טעוו
 ןוא .סעיינ סיּפע ןעגנאפוצנָא יבַא ,ױזַא טאלנ רונ ,ןענינעג
 טקישעג סע רע טָאה ןעמעוו וצ ןירנַאה ייב טגנערפעג טָאה קַאשז
 םענייא רעטנוא ןעטלאהעב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעטכענ ,ןעשוק-טפול
 .ףיוה-?אזקָאװ ןיא רעמיוב יד ןופ

 ןיא ןעליוק ןעטישנַא ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,עקעּפ

 דיא ןוא טעּפָאסענ ןיוש טָאה עכלעוו ,"ן'אזיל , ןופ ןעוויוא םעד

 רעטרעוו עזעיד ייב טָאה ,ןיירא געוו ןיא גיטראפ ןעוועג ןיוש
 .רעטכעלעג ןעכיוה ַא טימ טצאלּפעגסיורא

 ןעפָאלעג סערּפסקע רעד ךיז זיא ןעטנַאראב זיב רוואה ןופ

 ירנַאה .לאפוצ םוש ַא ןהֶא ,טייקלענש רעכילנהעווענ רעד טימ
 עלעביטש'ךַאוו ןייז ןופ ךיוה רעד ןופ ןעהעזרעד רעטשרע רעד טָאה
 ןענָאװ רערעווש ַא טהעטש בורנ ןהַאב םעד ןופ גערב םייב זַא
 טליפעגנָא ןעוועג זיא ןָאנַאװ רעטשרעדָאפ רעד .געוװ ן'פיוא
 -ַאסַאּפ עלעיפ ןעוועג ןענייז גוצ ןעזעיד ןיא ?ייוו ,שזַאנַאב טימ
 .ףיש רעד טימ ןעמוקעגנָא טשרע ןעטכענ ןענייז סָאװ ,ןערישז
 -עזייר ןוא סנעטסאק גראב ןעזעיד ןעשיווצ גנאגכרוד םעד ןיא
 ןייא ןיא ןעטלאהעג ץלא ןעלסערט ם'ןופ ןעבָאה עכלעוו ,ךאלקעּפ

 ןייז ייב רָאטקודנָאק-רעבָא רעד ןענַאטשעג זיא ,ןעגנירּפשרעטנוא

 -עלפ ןיילק ַא ןוא ,ןערעיּפאּפ טריטרָאסעג טָאה ןוא ?ערָאטנָאק
 ךיז טָאה ,לעקעװצ ַא ףיױא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,טניט עלעש
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 טָאה ערָאלּפ רעבָא .ןעביירטוצרעטנוא ייז ,דרעפ יד וצ יירשעג
 םהיא טָאה סָאד --- ,ןעטלאהעגבָא םהיא טייז ַא ןָא גנורּפש ַא טימ
 ןייק טָאה יז זַא ,טניימעג רָאג טָאה רע .ןעבעל סָאד טעוועטארעג
 רעהַא יז ןעבָאה ייז זַא ןוא ,דרעפ יד ןעשרעהעב וצ טאהעג טינ חכ
 טָאה רע ;ןײלַא ךיז טנידלושעב טָאה רע ןוא .טּפעלשראפ
 רעבָא .םירוסי ןוא קערש ןופ ןייוועג ַא טימ טצאלּפעגסיורא

 ַא יװ ,ןענַאטשענ זיא ןעניוא עדנענערב ענעפָא טימ ,ערָאלּפ
 ,טנעמָאמ םעד ןיא .טראוועג טָאה ןוא ,ןעניוצענסיוא ,עוטַאטס
 ַא ךיז טסורב רעד טימ טלָאזעג ןיוש טָאה וויטָאמָאקָאל רעד ןעוו
 טינ ןיוש ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רענייטש-ןעזעיר יד ןָא ןוהט קַאה
 -עבנוא רעד ןיא טָא --- ,ןעפיולוצרעביא רטעמ ןייא יוו רהעמ

 ןייז ,ן'קַאשז ןעהעזעג רהָאלק ץנאנ יז טָאה ,עגר רעמאזקרעמ
 ,רהיא וצ םינּפ ן'טימ ,גנאנ יד ןערעדנע וצ ?עדער םייב דנַאה
 רעכלעוו ,טנעמָאמ ַא ףיוא טנענעגעב ךיז ןעבָאה ןעקילב ערעייז
 .ננאל רעייהעגנוא ױזַא ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה

 ןוהטענ ?עכיימש ַא קַאשִז טָאה ,םעד ראפ ,הירפ רעד ןיא

 -רישזַאסַאּפ רעד ףיוא ןעמוקעגסיורא זיא יז ןעוו ,ן'ענירעוועס וצ
 ,ךילנהעווענ יװ ,נוצ-לענש םעד ןעמענ וצ ,רוואה ןיא ,עמרָאפטַאלּפ

 סָאד ןערעטיבראפ ?ייוורעד ךיז ייז ןעלָאז סָאװ וצ .ךָאו עדעי

 טינ רעסעב ךיז סָאװ ראפ 4? תומולח ערעטסניפ טימ ןעבעל

 ,טכיילעיפ -? ךָאנ ןָאק'מ ןמז לכ ,נעט עכילקילנ יד טימ ןעצונעב

 -עב טָאה רע ןוא .ןענעדרָאנייא זיא סע יװ ּךָאנ סע ךיז טעוו
 .עזייר רעזעיד ןופ דיירפ יד ןעטסגינייוו םא ןעסינענ וצ ןעסָאלש
 רהיא טימ טעוװ רע יוװ ,טמיורטענ ןוא רענעלּפ טכאמעג טָאה רע
 םהיא טָאה יז ןעוו ןוא .,ןַארָאטסעה ַא ןיא קיטשהירפ ןעפע
 ןעווענ טינ זיא סע ?ייוו ,קילב ןענירעיורט ַא ןוהטעג ףרָאװ ַא
 יז ןוא ,ויטָאמָאקָאל םעד ןעבענ סאלק ןעטשרע ם'ןופ ןָאנאוו ןייק

 ןערעדנַא םייב ,םהיא ןופ טייוו ןעצעז טזומעג ְךיִז םוראד טָאה
 ַא רהיא וצ טָאה ןוא ןערעטנומפיוא טלָאװעג יז רע טָאה ,קע
 -נָא ךָאד ַײז ןעלעוו סנייא ץלַא .ןוהטעג לעכיימש ןעכילהערפ

 ראפ ןעניולעב ןיוש ךיז ייז ןעלעוו טרָאד ןוא ,ךיילנ עדייב ןעמוק
 .טלייטוצ ןייז םעד
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 ןופ טפארק ַא טימ ןהאב םוצ ןוהטענ היצ ַא סע טָאה ןוא ,םיוצ
 טָאה טונימ ַא ןעגעג ןוא ; ט'נשקעראפ ךיז ןעבָאה דרעפ יד .ןהעצ
 ,אשמ רערעווש ןייז טימ ןוהטעגנ לעקַאװ ַא זיולב ךיז ןענָאװ רעד
 -עננייא ןיילא יװ ְךיז סָאה ערָאלּפ רעבָא ; טרָא ןופ טינ רענָא

 רהיר ַא ךיז טָאה ןעגָאוו רעד ןוא ,דרעפ יד ןעפלעה וצ טנאפש
 -ָאמ םעד ןיא .געוװו םענרעזייא םעד ףיוא ףיורא זיא ןוא ןוהטעג
 ןוֿפ רטעמ טרעדנוה זיולב ,וויטָאמָאקָאל רעד ךיז טזייוועב טנעמ
 רעבירַא טינ ?ייוורעד לָאז ןעגָאװ רעד זַא ,ארומ סיוא .ןענאד
 ןַא טימ ןֹוא ; םיֹוצ םעד ּפָא טינ יִז טזָאל ,געוו םעד ןערהָאפ

 רהיא ייב ןעקאנק סע עכלעוו ןופ ,גנוגנערטשנָא עכילשנעמרעביא
 ןעמ טָאה טסיזמוא טינ ןוא .דרעפ יד ןייא יז טלַאה ,רענייב יד

 -נהעווענ-רעסיוא רהיא ןענעוו סעטכישענ טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז
 ,ןָאגַאװ ןעטלעטעקעגבָא ןַא טלעטשעגבָא טָאה יז זַא --- ,חכ ןעכיל

 -פָארַא געוו םעד ןופ טָאה יז זַא ,ּפָארַא גראב ןעגיולפענ זיא סָאװ
 -נעמוקנָא םעד ןֹוֿפ טעוועטארעגבָא םהיא ןוא ןעגָאװ ַא טּפוטשעג
 ; הרובג עגיבלעז יד ןעזיוועב לָאמַא ךָאנ יז טָאה טנייה .גוצ ןעד
 ןעטלאהעננייא ןיילא ענייא יז טָאה דנאה רענרעזייא רהיא טימ
 רעייז ןיא טשזריהעג ןיא ןעגנורּפשעג ןעבָאה עכלעוו ,דרעפ ףניפ
 ׂ .קערש ןעוויטקניטסניא

 ייווְצ יד ...דחּפ ןעכילביירשעבנוא ןופ ןעדנוקעפ ןהעצ זיולב

 ,טנָאזירָאה םעד טלעטשראפ ,ךיז טכאד ,ןעבָאה רענייטש עניזעיר

 עדנענייש ןוא שעמ ןופ קסַאילב ןייז טימ ,ויטָאמָאקָאל רעד ןוא
 גידנעמוק ,לענש ןוא טסעפ ,געוו ןייז ןעננאגעג ךיז זיא ,?הָאטש
 -הארטש ןענוז ןופ ןעגער םענעדלָאנ םעד רעטנוא רעטנעהענ ץלַא

 טָאד --- ןהעשעג זומ סע ןוא ,ןעגרָאמהירפ םענהעש םעד ןיא ןעל
 טציא ןיוש ןָאק טלעוו רעדי ןיא טפַארק ןייק ; עכילדיימרעפנוא

 .ךלַאב ,דלַאב טֶא ,ךארק םעד ןעטלאהראפ טינ/

 ןייז ייב קירוצ ןעסקאווענסיוא רַאזימ זיא גנורּפש ַא טימ
 יר טימ ,טנעה יד טימ טכאמעג ,ןעירשעג טָאה רע ;ןעטסָאּפ

 ןעטלאהוצנייא ,ןעלעטשוצבא רהעגעב ןעדליוו ןייז ןיא ןעטסיופ
 דרעפ יד ןופ ןעשזריה סָאד גידנערעהרעד ,שיבאק ןוא + .גוצ םעד
 ַא טימ ןוהטעגנ זָאל ַא ךיז טָאה ,רעדער יד ןופ שיורעג םעד ןוא
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 ,ףוס 53 ףוס ןעטעבעגרעביא סיווענ רהיא טימ ךיז ןעטלָאװ רימ
 .קילגנוא רעד טינ ןעוו

 רעד וצ ןהענ טזָאלענ ךיז |'ערָאלפ טימ רע טָאה ליטש ןוא
 ענייז וצ טקוקענמוא רעבָא ךיז רע טָאה ,לעווש רעד ףיוא .בוטש

 : טגיהורעב םהיא יז טָאה ץאז ןייא טימ - .דרעפ

 םעד ץוח ַא ןוא !ןהעטש ךיז ןעלעוו ייז ,השק טשינ --
 .טייוו ױזַא ךָאנ גוצ רעד ךָאד זיא

 יז טָאה רעיוא ןעטינעג רהיא טימ .טרַאנעג םהיא טָאה יז
 טרעהענ ןיֹוש רעדלעפ יד ןופ טייקמעראוו רעדנערעטיצ רעד ןיא
 םורא טונימ ףניפ ןיא .ןעטנַארַאב ןופ סיורא טהעג גוצ רעד יוז
 טינשסיוא םעד ןופ ןעזייוועב ךיז טעוו רע ;ןעמוקנָא רע טעוו
 ,שיבאק ןוא .םיוב-גאלש םעד ןופ רעטעמ טרעדנוה ַא ,געוו ןיא
 ןעסענראפ ךיז טָאה ,רעטיוט םעד ןעבעל בוטש ןיא גידנעהעטש

 .ןע'טעזיאול ןופ טכארטראפ ךיִז רע טָאה ,רעטרעדורוצ ַא ,ןוא
 וצ ךיז טרעה ןוא ןעסיורד ןיא ?ייוורעד ךיז טהעטש ערָאלפ ןוא

 ףע יו ןוא ,ןעטייוו רעד ןיא וויטָאמָאקָאל םעד ןופ ןעמהטא םעד וצ
 רע ;'רַאזימ ןָא ךיז יז טנָאמרעד םיצולּפ .רעטנהענ ץלַא טמוק

 -רעד רהיא טָאה'ס ןוא .ןערעטש רהיא טעוו רע .ןעהעז יז טעוו

 כינ םהיא יז טָאה ,ךיז גידנערהעקמוא ,ןעוו ,ץראה סָאד טהערפ
 רענעי ףיוא ןעהעזרעד םהיא טָאה יז .ןעטסָאּפ ןייז ףיוא ןעהעזעג

 חכב גידנעייז טינ ,ןענורב םייב דרע יד גידנעבָארנ ,בוטש טייז
 ,אמתסמ ,ךיז טָאה םהיֵא ; ןעכוז וצ ןויסנ םעד ןעטלאהוצסיוא
 ןופ ןעבירטעג ןוא .ָאד סיוועג טגעיל ץַאש רעד זַא ,טכודעגכָא
 טָאה ,טלעוו רעד ףיוא סעלא וצ ביוט ןוא דנילב ,טפאשנעדייל ןייז
 ןעבענענוצ ן'ערָאלפ טָאה סָאד ןוא .ןעבָארגעג ןוא ןעבָארגעג רע
 .סע ןעליוו ,ָאזלַא .ןיילא ןעדנעטשמוא יד :הטומ רהעמ ךָאנ
 ,ויטָאמָאקָאל רעד ןוא .ןעשזריה ןעבױהעננָא טָאה דרעפ ןייא
 טמעהטאעג טָאה ,ןעהעזרעד טנעקענ ּךָאנ םהיא טָאה'מ רעדייא
 .ןעפיול ןופ טעּפָאסראפ ,שנעמ ַא יו ,ךיוה רהעז

 -עג ערָאלּפ טָאה --- ,דרעפ יד ,ןעטלאהנייא ייז העג ךיא ---
 .ניחור ייז -- ,ן'שיבאק וצ טגָאז

 רעד ייב דרעפ עטשרע סָאד טּפאכעגנָא טָאה ,וצ זיא יז ןוא
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 רימ ןעפע ?ןעגרָאמהירפ םענהעש ַאזַא ןיא ךָאנ טסּפָאלש וד
 ! ןָא טמוק גוצ-סערּפסקע רעד רעדייא ,רעלענש

 זיא'ס .ןעצראה ןיא ןוהטעג סיר ַא סיּפע טָאה ןערָאלּפ .ןוא

 דייהרעטנוזעג ךיז ןעלעוו ייווצ ענעי ןוא ,ןעגנולעג טינ רהיא

 -רעצ וצ ייז סָאװ טימ טינ טָאה יז ןוא ,קילג רעייז וצ קעװַא
 ,ןעטלַא םעד ןענעּפע ןעמונעג םַאזגנַאל טָאה יז ןוא ןערעטעמש
 ענייז טימ טעּפירקסעג טָאה רעכלעוו ,םיוב-נאלש ןעטליופוצ-בלַאה

 טכַארטעג ץלַא יז טָאה ּפָאק ןיא ןוא .סעסעיװַאז עטרעווַאשזראפ
 -פיורא ןענָאק לָאז יז סָאװ ,ךַאז ַא סיּפע ,ננורעטש ַא סיּפע ןופ
 ,ןיילַא ךיז יז טלָאװ החיצר רהיא ןיא ןוא ...געוו ן'פיוא ןעפרַאװ

 ,ןעסיוו רונ לָאז יז ןעוו ,געוו םעד ףיוא ןעגיוצעגסיוא ,ךיז טכַאד
 ּפָארַא וויטָאמַאקָאל םעד ןענניווצ יז ןעק רענייב ערהיא טימ זַא
 ןערעווש םעד יז טהעזרעד ָאד ןֹוא .סעסלער יד ןופ ןעגנירּפש וצ
 -ןעזעיר-ייווצ טימ ,רענירעדינ ַא ןוא רעבָארג ןימ ַאזַא ,ןעגָאװ
 , עכיוה ,טּפעלשעג םיוקיםיוק ןעבָאה דרעפ ףניפ סָאװ ,רענייטש
 םעד ןעלעטשראפ וצ גונעג ,אשמ רערעייהעגנוא ןוֿפ ,עסיורג ןוא
 ןיא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעוועגנ רענייטש עגיזעיר ייווצ יד ןענייז ,געוו
 -עב ַא ,שנואוו ןעדליוו ַא טקעוועגפיוא לָאמַא טימ ןעצראה רהיא
 יטָאה יז .געוו ןעטימ ןיא ןענעל קעװַא ןוא ןעמהענ וצ ייז רהעג
 ןוא עטציוושראפ ,דרעפ ףניפ יד .םיוב-גאלש םעד ןעביוהעגפיוא
 .טראוועג ןעבָאה ,עגידעּפָאס

 סיּפע --- ,טגערפעג שיבַאק טָאה -- ? טנייה ריד זיא סָאװ ---
 .ענדָאמ ױזַא סיוא רימ וטסהעז

 : טרעפטנעעג טָאה ערָאלפ ןוא = |

 .טכַאנ רעד ףיוא ןעטכענ ,ןעברָאטשעג זיא עמאמ יד --

 טָאה רע .,ןוהטעג ץפיז ןענירעיורט ןעכילדניירפ ַא טָאה רע

 -עג ן'ערָאלפ טָאה ןוא ,טנאה רעד ןופ שטייב יד טזָאלעגסױרַא
 .טנעה יד ראפ טקירד

 טנַאקעג ןיוש סָאד טָאה'מ ! ערָאלּפ עמירָא ןיימ ,ְךַא --=
 ...!רעטכייל טינ טרעוו ןופרעד רעבָא .גנאל ןופ ןעטראוורע

 ; ןוהט קוק ַא ןהעג לע ךיא --- ,ןעטרָאד בוטש ןיא יז טגיל ,ױזַא
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 ָאד ליוו יז סָאװ ,ןופרעד טייקרעווש עגידלאווענ יד ןופ יו ,טסורב

 ,סנארענ רעד רהיא טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא ןוא .ןוהטפיוא

 ױזַא רעטייוו ךָאנ ןעלעוו ןוא ןעמוק ענירעוועס ןוא קַאשז זַא
 --- ,ןעלעטשבָא טינ ייז לָאז יז ביוא ,ןעבעיל ןוא ןעבעל וצ ןערהָאּפ
 זיא יז ןוא ץראה סָאד טרענייטשראפ רהיא טָאה קנאדעג רעד טָא
 טינ ןליפא ,סולשעב רהיא ןיא טדנעלבראפ גנערטש ןערָאװעג
 יר ייב "יז, יד יו --- ,ןעלאפראפ ןיוש --- : נידנערהעלקרעביא

 ערהיא ןופ ץטעז ַא טימ ןירענגעג רהיא קעװַא טע'נרה ףלעוו

 ץוח ַא ,יז טָאה עכאר רהיא ןופ םזיאָאנע םעד ןיא ןוא  .לענענ
 והטענ טינ טכארט ַא וליפא סרעּפרעק עטשטעווקוצ ייווצ ערעייז
 -עבנוא םָארטש ןעצנאנ םעד ןופ ,ןערשיזאסאּפ ערעדנא יד ןופ
 .ננאל ןערהָאי ןיוש ייבראפ ָאד טרהָאפ סָאװ ,ןעשנעמ עטנאק
 רשפא ךיז ןייֵלַא ןוז יד לָאז --- ,עטע'גרה'עג ןוא טולב ןייז לָאז

 טציא יז טמראוו סָאװ ,ןוז עניטכיל יד --- ,קערש ןופ ןעטלאהעב

 ' .טייקכילטרעצ רהיא טימ

 טעוװ יז ןוא --- ,זיולב ךָאנ טונימ ןייא --- ,טונימ ייווצ ךָאנ

 יז טביילב גנולצולּפ .יקַאט ןיוש יז טהעג טָא ןוא --- ןיהַא ןהעג

 -ןֹופ נעו םעד ףיוא שיורעג רערעווש ַא ךיז טרעה סע ;ןהעטש
 .ןעזָאלכרוד לָאז יז טרעדָאפ ןעמ ;ןעגָאװ ַא אמתסמ --- ,רוקעב

 -רַאװ ,רעטרעוו רֶאֹּפ ַא ןעדעה ןעזנמ-טעוו ,געוו םעד ןענעפע זומ יז
 טעװ יז ;ךילנעמנוא ;ןעניטעּפשראפ ןעזומ טעװ יז ;ןעט

 עזָאל-סגנונֿפָאה ןופ טעדליווהוצ רעבָא .ןוהט ןענָאק טינרָאג
 -רעפ ,ןיהַא סגעוו רהיא ןוהטעג זָאל ַא רעדעיוו ךיז יז טָאה ,החיצר
 ,ןאמרהופ םעד טימ ,ןעגָאװ םעד טימ ןעטסָאּפ רהיא גידנעזָאל

 .ןעק רע יו ןעהערדסיוא טרָאד ךיז רע לָאז ---

 טימ קאנק א טרעהרעד יז טָאה טפול רעשירפ רעד ןיא רעבָא

 ; ןוהטעג ףור ַא ךילהערפ טָאה עמיטש ַא ןוא ,שטייב ַא

 , !ערָאלּפ ,הע ---

 -וצ יוװ ,ןהעטש ןעבילבעג זיא יז .שיבאק ןעוועג זיא סָאד
 ַא טכאמעג טָאה יז רעדייא ךָאנ ,םיוב-נאלש םייב טלענאנעג
 .טירט

 --- ,טנָאזעג רעטַײװ רע טָאה --- ? ריד טימ זיא סָאװ ---
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 רעד ףיוא ,םיובגאלש םעד ןעבענ ןעטסָאּפ רהיא ןופ ןעטערטבָא
 .געוו םעד ןעבענ ,טערב טושּפ ַא -- ,קנאב רעגירעדינ

 ַא ןוא ,טנָאזירָאה םעד רעביא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוז יד
 ערָאלפ .טּפול ענייר יד ןעמונענכרוד טָאה טייקמיראוו ענעדלָאג
 -יורג םעד ףיוא ,ןוז עסעיז יד ןיא ךיז טדָאב יז ;טינ ךיז טרהיר
 טונימ ןייא .טפַאז לירּפַא םעד ןיא טקנוטעגנייא ,דלעפ ןעפ
 -?יה ןייז ןוא ן'רַאזימ טימ טריסערעטניארעפ ךיז יז טָאה זיולב
 ,גיטנעק ,זיא רע ;געװ טייז רעדנא רעד ףיוא ,עלעביטש ןרעצ
 ,ךילנהעוועג יוװ רעגירעפעלש רעד טינ ןיוש ,ןעגָארטוצ ןעוועג

 טהערד ,עלעביטשי-לַאנגיס ןייז ןיא ןיײרַא ןוא סױרַא טהענ רע
 רעד ןופ ּפָארַא טינ גיוא ןייק טזָאל ןוא ןעטַארַאּפַא יד זעווהענ

 -עג ןיא ןעטרָאד ןעכוז ןיא ץלא ךָאנ טלַאה רע יװ ְךייֵּלנ ,בוטש

 זיא רע זַא ,ראנָאז ןעסעגראפ ערָאלּפ טָאה דלאב רעבָא ,ןעקנאד

 ןוא טכארטראפ ,טפעיטראפ ןעוועג זיא יז .טלעוו רעד ףיוא ָאד
 ןעניוא יד ,ףייטש ןוא גנערטש םינּפ רהיא --- ,שינעטראוו ןייא ןיא
 ומ טרָאד ןופ .וצ ןעטנַארַאב וצ ,געוו םעד ףיוא טלעטשעגנָא
 -ענ ַא ןעזייוועב ,ןייש-ןענוז רעכילהערפ רעד ןיא ,רהיא ךיז
 .קילב ןעדליוו רהיא ןעגיוצעג סע טָאה ןיהַא ; טלַאטש

 .טרָא ןופ טינ ךיז טרהיר ערָאלפ ןוא טינ טהעטש טייצ יד
 ייווצ ראזימ טננאלרעד ,ניצפופ ןוא-ףניפ רהוא ןעבעיז ,ךילדנע
 ן'פיוא גוצ רֹוװַאה םעד ריפ ?עטיימורט ןייז ןופ ?אנניס םעד לָאמ
 טזָאלענּפָארַא ,ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ערָאלפ ; זיראּפ ןייק געוו
 רעד ןיא נאלפ ן'טימ טלעטשעגקעווא ךיז ןוא ,םיוב-נאלש םעד
 | .דנאה

 ,ייבראפ ןיֹוש זיא גוצ רעד ןוא ,ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה דרע יד
 ןיא ןיירא טקניז רע יו ןיוש ךיז טרעה סנעטייוו רעד ןופ ןוא

 ףיז טָאה ערָאלפ .טינ ןיוש טמוק שיור ןייק ןענאוו ןופ ,לענוט
 -רעביא ןעמונעג רעדעיוו טָאה יז ;טצעזעג רעדינַא טינ קירוצ
 ןיא טונימ ןהעצ ןופ ףיולרעפ ןיא ביוא .ןעטונימ יד ןענעכער

 ,ןיהַא ךיילג קעווא יז טפיול ,נוצ-טכארפ ַא ריפ לאנניס ןייק ָאטינ
 יז .עסלער ַא סױרַא טסייר ןוא ,טרָא םענעבילקענבא םעד וצ

 יד טקירדעגפיונוצ זיולב רהיא טָאה'ס ; גיהור ץנַאנ ןעוועג זיא
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 ,ררע רעד ןופ טייקנידעבעל רעכילהערפ רעד ןיא ןעלָאהט יד ןוא
 .ננילהירפ םעיינ ןעדעי ןיא יו

 ןייז טעוו'ס ; טאהעג טינ ןעטכענ תועט ןייק טָאה ארָאלּפ
 עדנעלהארטש ןּוא דנעגוי ןופ ןענרָאמ ַא --- ,ןעגרָאמ רענהעש ַא
 םענעפרָאוװראפ םעד ןיא .ןעבעל ךיז טליוו סע ןעוו ,טייהדנוזעג

 -רעפ ַא'ס ,ךאלכלָאהט עלָאמש ןוא ךאלנרעב יד ןעשיווצ ,?עקניוו
 יד ףיוא סעקשזעטס יד רעביא ןעלדנאוו ֹוצ ןיא סָאד ןענינעג
 ! טסולנ ץראה סָאד ןיהואוו גרעב

 וטש ןיא קירוצ רעטסנעפ ןופ ןעטָארטענבָא זיא ארָאלפ זַא

 זיא טכיק סָאד זַא ,טקרעמעב גנורעדנואוורעפ טימ יז טָאה ,ןיירא
 'ןייא זיולב ןעבילבעג ןופרעד זיא'ס ןוא ןערָאװעגנ רעטסניפ יו
 יד טָאה טציא .גָאט ןעסיורנ םעד ןיא קעלפ רעסאלב רעניילק
 יד וואו .,נעוו םעד הףיוא טקוקענסיורא ןיוש ,ךיז טכאד ,עטיוט
 סָאד טינ ראנָאז ןעקרעמעב ןֹוא ןהענ וצ ףיוא טינ ןערעה ןענוצ
 .תמ םעד ןעבענ לעטכיל עסאלב

 -םָאּפ רהיא וצ קעוװַא ערָאלפ זיא ,גָאט טונ ןערָאװעג זיא'ס זַא
 ןופ גוצ-לענש םעד ריפ בוטש ןופ סיורא טשרע זיא יז ;ןעט
 -ייז ַא סקעז ךיוא טָאה רַאזימ ,ףלעווצ רהוא סקעז טקנוּפ ,זיראּפ
 .ךאוו טכַאנ ןופ דארעמָאק ןייז ןופ טנעה יד ןעמונענרעביא רעג
 -גאלש םוצ סיורא סע יז זיא לעטיימורט ןייז ןופ ףורוצ םעד ףיוא

 עדנוקעס ַא ןענענ .דנאה רעד ןיא נאלפ ן'טימ ןעלעטש ךיז םיוב

 .גוצ םעד טקוקעגכָאנ יז טָאה

 רעד ןיא ןוהטעג טכארט ַא יז טָאה -- ,ְךֶאנ העש ייווצ ---
 .ךיוה

 "יט רעד ןופ ןוא .טינ םענייק טציא ןיוש ףראד עמַאמ יד
 קירוצ ןהענוצניירַא לעקע ןערעייהעגנוא ןַא ערָאלּפ טלהיפ ןָא טונ

 -עזעגבָא עמאמ רעד טימ ךיז טָאה יז !גונעג .ןיירא בוטש ןיא
 ךיז ןופ --- ,עגידעבעל יד ןופ ןעטכארט יז ןָאק טציא ןוא ,טנעג
 ,ךילנהעווענ ,יז טרעוו ,טייהנהָאוװענ רהיא ְךָאנ .ערעדנא ןוא
 טנייה רעבָא .ןעטסקענ םעד ןוא גוצ ןייא ןעשיווצ ןעדנואוושראפ
 טינ יז טזָאל סע ןוא ,טריסערעטניאראפ סרעדנוזעב סיִּפע יז זיא
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 -לעוו ,ןעגיוא עטיוט ענעפָא יד ןעהעזעג רעדיוו טָאה ,טנאוו רעד

 ץלַא ךָאנ דיז ןעבָאה ןעּפיל יד ןוא ; טקוקעגכָאנ םהיא ןעבָאה עּכ
 ,לעכיימש רעייז ןיא טלעסיירטעג

 טָאה ןוא רעטרעטיצרעד ַא ןוא סאלב ןערָאװעג זיא רַאזימ

 : קערש ןוא סעכ ןיא טלעמרומעגסיורא

 -עג סָאד לעוו'כ ןוא ,..! יקַאט ,יקַאט ,ונ --- ,ךוז !ךוז --
 -עי ןערהעקרעביא ןעפראד לָאז ךיא וליפא !?עווייט םוצ ,ןעניפ

 .דלעפ ןיא דרע עלעפייה ןעדעי ,זיוה ןיא ?עגיצ ןעד

 -רעבירַא ךילדנע זיא רעטסנעפ ןהֶא גוצ רערעטסניפ רעד
 ןוא ; טכַאנ רעד ןיא טייקמאזגנאל עדנעקירד יד טימ ,ןערהָאּפעג
 ףיוא טקוקעג רעדיוו טָאה ,טלעסיירטעג רהעמ טינ ,עטיוט יד
 זַא ,געיז ןופ טייהרעכיז ַאזַא טימ ןוא טָאּפש ַאזַא טיַמ ,ןַאמ רהיא
 .רהיט יד גידנעכאמוצ טינ ,בוטש ןופ ןעפָאלטנא רעדעיװ זיא רע

 -םיוא ךיז טָאה ,ןעקנַאדעג ערהיא ןיא טרעטשעג ,ערָאלּפ

 טינ רעדיוו לָאז רע זַא ,רהיט יד טכאמעגוצ טָאה יז .ןעביוהעג

 ,ןייֵלַא ךיז ריפ טכירעגנוא ,טָאה יז ןוא .עטיוט יד ןערהיר ןעמוק
 : ךיוה רעד ןיא טדערעגסיוא

 ,טוג ץנַאג --- ,רעהירפ טונימ ןהעצ טימ ---

 ןהעצ ביוא ,גונעג ןייז ןעפראד טונימ ןהעצ ,ךילקריוי ןוא
 עשעּפעד ןייק ןייז טינ טעוו ,ןָא טמוק סערּפסקע רעד רעדייא טונימ
 . ,טייברא רעד וצ ךיז יז טמענ ,גוצ רעדנא ןייק ריפ

 ,ןעסָאלשעב ךילדנע ךיז טָאה יז ןעוו ,ןָא טונימ רעד ןופ ןּוא
 .טסגנַא ןהֶא ,גיהור ןערָאװעג יז זיא ,רעכיז זיא ןאלּפ רהיא זַא

 ןעוועג זיא'ס .ןעגָאט ןעמונעג טָאה רענייז ַא ףניפ םורא

 ןענידנעגרָאמהירפ םעד ףיוא גידנעקוק טינ .שירפ ,רהָאלק ,ןהעש
 ןוא ,ןעצנאג ןיא רעטסנעפ סָאד טנעפעעג ערָאלּפ טָאה ,לעטסערפ
 ,טיוט ןופ ךורעג םעד ןוא ךיור טימ לופ ,רעמיצ-רעיורט םעד ןיא
 -נוא ןעגנאהעג ךָאנ זיא ןוז יד .ןעסיורד ןופ היחמ ַא ןיירַא זיא
 -יוב ןופ ץנארק ַא טימ ?לענרעב ַא רעטניה ,טנָאזירָאה םעד רעט
 ,ןייש טימ לופ עטיור ַא --- ,ןוז יד ,ףיוא יז טחעטש רעבָא ;רעמ

 ןעגעוו יד טציילפראפ ןוא ךַאלנרעב יד רעביא ּךיז טסיגוצ סָאװ
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 ןעפרָאװראפ רעייז ןיא ,ןעהעז טינ יז טעוװ רענייק ; יז טָאה

 -ָארגעגסױא ן'כָאנ סיווענ זיא וצרעד טרָא עטסעב סָאד .לעקניוו

 -יורג ַא ךיז טינ ןהַאב רעד ואוו ,וצ ןעטנַארַאב וצ ,געווװ םענעב

 רעדָא ןעבעיז ,דרע גראב םענעטָאשעגנָא ןַא ףיוא עוועריק ןעס

 יד ןופ ןעגנירּפשּפָארַא גוצ רעד זומ ָאד ;ךיוה יד רעטעמ טכַא

 .רעניד'ארומ ַא ןייז טעוו ךורב רעד ; ןעפלער

 יז זיא ,טייצ יד ןענעכערסיוא ןעמונעג ךיז טָאה יז זַא רעבָא

 ארָאלּפ טָאה ,זירַאּפ וצ געוו םעד ףיוא .גיהורנוא ןערָאװעג

 טהעג רעכלעוו ,רוואה ןופ גוצ-לענש םעד ראפ טמוק ,טסואוועג

 ןעבעיז ,גוצ רישזאסאּפ רעדנַא ןַא ,ןהעצכעז רהוא טכַא ייבראפ ָאד

 ןוא ןייא ,סע טסייה ,רהיא טזָאל סָאד .ףניפ-גיצפופ רהוא

 .גונענ טייצ --- ,טייברא ?לעקיטש רהיא ןוהטוצבָא טונימ גיצנַאװצ

 ןיירא טפָא ןעמ טלעטש ,ןעגוצ עגידנעטשעב יד ןעשיווצ רעבָא

 ןעטייצ יד ןיא לעיצעּפס ןוא ,ןענוצ-טכארפ עטעּפעשטעגנפיונוצ

 -נוא ןַא'ס --- ,ױזַא דלַאב יו ןוא .טרָאּפסנַארט ןעסיורג ןופ

 -עמשרעצ זַא ,ןעסיוו סיוארָאפ ןיא ןעמ ןָאק יו ! קסיר רעכילצינ

 ןוא 4? סערּפסקע רעטשניוועג רעד יקַאט ןערעוו סע טעוו טרעט

 -רעביא ןייא ןיא ןעטלאהעג סָאד טייצ קיטש ןהעש ַא טָאה יז

 ְךָאנ טָאה טכיל סָאד ,טכַאנ ןעוועג ץְלַא ךָאנ זיא'ס .ןערהעלק

 -עננָא קרַאטש ַא טימ ,ןעצלָאמשעג ךיז טָאה'ס ןוא טנערבעג ץלַא

 ,טכאמעגנ טכערוצ טינ טָאה ערָאלּפ עכלעוו ,טיונק ןעטנערב

 -ענ טָאה ןאור ןופ גוצ-טכַארפ ַא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא

 טנעה יד .ןעמוקעגניירא רַאזימ זיא ,ןהענ-ייבראפ ןיא ןעטלַאה

 -ענ ךיז טָאה רע ?ייוו ,דרע ןיא טכירעגנייא ןעוועג םהיא ןענייז

 -ענ םיוק טָאה ראזיס ;לַאטש ןיא ץלָאה יד ןעשיווצ טערָאּפ
 שינעכוז עטסיזמוא ענייז ןופ טלעמוטוצ יו ןעוועג זיא ,טמעהטא

 רעדיוו ךיז טָאה רע ןוא ; סעכ ןעזָאלטכַאמ ןופ טכָאקוצ רהעז ןוא

 .לארעביא ,ןעוויוא ן'רעטנוא ,לעבעמ ן'רעטנוא ןעכוז ןעמונעג

 יד טימ ןעניוצענ ץלא ךָאנ ךיז טָאה נוצ-טכארפ רעזָאלדנע רעד

 ןעבָאה סָאװ ,ועדער ערעווש ענייז ןופ ײרעֿפאלק עכילנהעוועג

 א .טעב רהיא ןיא עטיוט יד טלעסיירטעג ץעז ןעדעי טימ

 ןופ דליב ןיילק א ןעננאלרעד וצ טנעה יד גידנעהיצסיוא ,ראזימ
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 ַא טימ ,זיראּפ ןופ גוצ רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןעּפיל יד
 .וויטָאמָאקָאל ןעמאזננאל ןוא ןערעווש

 טקוקעגסֹורַא טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ערָאלפ
 ,טכַאנ-גנילהירֿפ רערהָאלק רעד ןיא ןערעטש עדנעטכיול יד ֹוצ

 ָאד ןערהָאֿפ ייז ןוא ,העש ףניפ ְּךֶאנ ; ןהעצ רהוא יירד --
 .ייבראפ

 -העז ךָאד טדייל יז --- ,לָאמַא ךָאנ ןעריבורּפ טעװ יז

 ןערהָאּפ ױזַא ךָאוו עדעי ןעהעז וצ ייז ,ןעהעז וצ יז ....קרַאטש
 יז זַא ןוא .תוחכ יד רעביא רהיא זיא סָאד --- ,עבעיל יד ןעפינעג
 רונ ןייז טינ ןיוש לָאמ ןייק ןָאק קַאשז זַא ,רעכיז אי ןיוש זיא
 רעסעב ,טלעוו רעד ףיוא ןייז םינ רָאג רעפעב רע לָאז ָאט ,רערהיא
 יאוו ,בוטש ענירעיוהט יד ןוא ,ןערעוו טעטכינרעפ ןעצנַאנ ןיא
 -ראפ ךָאנ רהיא טָאה ,עמַאמ רעטיוט רעד ןעבענ טצעי טכַאװ יז
 רהעגעב ןעדנענייטש רעמיא םעד רעטנוא רעיורט רהיא טרעטעדג
 ,אטינ רהעמ רענייק ןיוש זיא'ס זַא ,טציא .ןעטכינרעּפ וצ סעלא

 טימ ןעמאזוצ ןעגָארטבָא ךיז עלא ןענעמ ,ןעבָאה בעיל יז לָאז סָאװ
 ןעלָאז --- ,ךָאֹנ ןוא ְךָאנ ןייז ךָאד טעוו עטיוט .רעטומ רהיא
 רעטסעווש יד ,טיוט זיא עמאמ יד .ּפאלק ןייא טימ ןעהעג ייז
 ? ןוהש וצ ָאד יז טָאה סָאװ --- ,טיוט זיא עבעיל יד ,טיוט זיא
 רעמיא ,ןיילא ענייא ןעמוק ןוא ןעהענ { ןיילא ענייא ןעביילב

 ני-נעטש ,ןעמאזוצ ןייז ךיז ןעטרָאד ןעלעוו עדייב ייז ןוא ,ןײלַא

 לָאז .!יירא דרע'רד ןיא סעלא רעסעב לָאז ! ןיינ ,ןיינ .ןעמאזֹוצ
 ַא ,בוטש רעטרעכיורראפ רעד ןיא ,ָאד טהעז יז ןעכלעוו ,טיוט רעד

 טּפאכעגסיוא עלא ייז ןעלָאז ןוא ןהַאב םעד ףיוא ןוהט ךיוה

 ! ןערעוו

 טימ עטאבעד עגנאל רהיא ךָאנ ןעסָאלשטנע ,ךילדנע ןוא
 ,לעטימ עטסעב יד ןענעוו ןערהעלק ןעמונעג יז טָאה ,ןיילַא ךיז
 םוצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה יז ןוא ,ןערהיפוצכרוד סָאד יו
 עטסרעכיז סָאד ןעוועג זיא סָאד .עסלער ַא ןעסיירוצפיוא קנַאדעג

 .ןערהיפוצסיוא טכייל זיא'ס ןוא ,עטסשיטקארּפ סָאד ןוא ?עטימ
 לָאנרעד ןוא ,רעמַאה ַא טימ ןעפיורש ייווצ ןעקאהסיורא ךאפנייא

 וצאד ןעטנעמורטסניא יד .,קערעּפָאּפ עסלער יד ןעפראוורעדינַא
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 טָאה ,ךיז טרהירעג טינ ,ליטש ,גנערטש ,יז ןוא ,ןעטסָאּפ ןייז וצ

 טציא ךיז טָאה סָאװ ,רווענאמ עדעי טקוקענכָאנ רעטסניפ רעד ןופ

 .לאפוצ םעד רעביא טרעדָאפעג

 טימ ןעמוקענ טסילאנניס געוו רעד זיא ,םעדכָאנ געט ייווצ

 רהיא רעביא זַא ,טכאדראפ ןייק גידנעבָאה טינ ,ןענענעז ךיז רהיא

 ןעמוק וצ ןעטעבעג יז טָאה ןוא ,עלעטש ןייז ןערָאלראפ רע טָאה

 .ןעברַאטש לָאז עמַאמ רהיא ןעוו ,םהיא וצ

 ןעמ ףראד ! ןעפָארטעג טינ לָאמ סָאד יז טָאה ,סָאװ ָאלימ
 .לעטימ רעדנַא ןַא ןעכוז

 יד ןוא ,טכארטעגרעביא ערָאלּפ טציא טָאה סעלא סָאד
 -ירטראפ רהיא ןופ ךילדנע ןעבָאה ןעגנורענירע ענעפורעגסיורא

 ּלָאמַא רעדיוװ טָאה יז ןוא טייקטכארטראפ ןופ ןאמוט םעד ןעב

 עלענ יד ןיא ,טעב ן'פיוא ,עמַאמ עטיוט יד ןעהעזרעד ךיז ראפ

 ,סע טסייה ,יז ףראד ,עמַאמ יד ןיוש ָאטשינ .טכיל םעד ןופ ןייש

 ןעכלעוו ייֵב ןוא יז ליוו רעכלעוו ,ן'ליזָא טימ ןעבָאה הנותח ןהעג

 -ענ טָאה ןעזעוו רעצנאג רהיא .ךילקילג ןייז רשפא ךָאנ ןָאק יז

 -עקערש אזַא זיא יז בוא !ןיינ ,ןיינ .טריטסעטָארּפ םעד ןעג

 לָאז יז יבא ,ןעבעל עדייב ייווצ ענעי ןעזָאל ןָאק יז זַא ,עניד

 ןערענלאוו ךיז רעסעב ןיוש יז געמ ,ןעבעל ןענָאק ךיוא ןיילַא

 רעד ןיא טסנעיד ַא ראפ ןעננידראפ ךיז רעסעב ,ןעגעוו עלא ףיוא

 .טינ טבעיל יז סָאװ ,ןַאמ ַא טימ ןעבעל וצ רעדייא ,דמערפ

 ּוצ ךיז ןעגנואווצענ יז טָאה ײרעּפַאלק עכילנהעוועגנוא ןַא

 ,רַאזימ זיא סָאד זַא ,ןענאטשראפ ךיילנ טָאה יז ןוא ; ןערעהוצ

 עטעוועטראהראפ טירט ןופ יד עטעּפָאל ַא טימ טבָארנוצ רע ןוא

 ךע ;שינעכוז ןופ דליוו טושִּפ זיא רַאזיִמ רעד .ּךיק ןופ דרע

 ,ןיינ .ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ןערהעקרעביא זיוה סָאד דלַאב ךָאד טעוו

 ? ןעמ טוהט סָאװ .ןעביילבראפ טינ ָאד יז ?יוו םהיא טימ

 ַא ןעבָאה טנעוו יד ,ןוהטעג ףייפ ַא טָאה טניווסרוטש ַא
 זיא תמ םעד ןופ םינּפ ןעסייוו םעד רעביא ןוא ,ןוהטעג רעטיצ
 טולב טימ יוװ גידנעסינעב ,ןעליוק עטהילנוצ ןופ ןייש יד רעבירא

 ןעשיווצ רענהייצ עדנערישטש יד ןוא ןעניוא עטיוט ענעפָא יד
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 ן'כרוד ןעטיזיוו עטעטראוורענוא ענױזַא ןעכַאמ טפָא םהיא טגעלפ

 יד ןופ טפיולטנע סָאװ געיצ עדליוו ַא רענייטש ַא יוו' ,?ענוט

 ןוא רערַאד ַא ,רעטילימ ןופ רעטנעידעגסיוא ןַא ,רעדיוו רע .גרעב

 ךָאנ ךיז ןעגעג טָאה ,טייברא ןייז וצ ןעבעגעגבָא ,רעגידנעגייווש ַא

 גָאט ייב יא ?ייוו ,טייקגיסעלכאנרעפ עטסעדנימ סָאד טאהעג טינ

 יד טָא ןיולב .ןעגיוא ענעפָא טימ טקוקעג רע טָאה טכאנ ייב יא

 ןעטסדנימ רהיא טימ טָאה ,ןַאמ ַא יו טנוזעג ,דיומ עדליוו ענייא

 ,תמא .גנאלרעפ רהיא ךָאנ ןעהערד טנָאקעג םהיא טימ רעגניּפ

 רע רעבָא ,רהָאי ןהעצרעיפ טימ רהיא ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע

 ,ענייז ןייז זומ יז זַא ,ןערָאװשעג טָאה רע ןוא ,טלָאװעג יז טָאה

 .דלודעג רונ יבַא --- ,ןעטוג טימ זיא ,ןעטבעלש טימ טינ זיא ---

 -םניפ רעד ןיא ,טכַאנ רעד ףיוא םענעי זיא ערָאלפ ןַא ןֹוא

 ,ךיז וצ ןוהטעג ףור ַא םהיא טָאה ןוא ןעטסָאּפ ןייז וצ וצ ,רעט

 רעד ףיוא סעלא נידנעסעגרעפ ,רהיא וצ סױרַא ךיילנ רע זיא

 םהיא טָאה ,ּפָאק םעד טהערדראפ םהיא טָאה ערָאלּפ ..טלעוו

 -;ָאלּפראפ ַא םהיא גידנעלהעצרעד ,ףיורא דלעפ ן'פיוא טראנראפ

 -רַאטש לָאז יז זַא ןוא קנארק זיא עמַאמ יד זַא ,עטכישעג עטרעט

 -עד-אורק ןיא ןייז ןעלעו טינ רהעמ ,ערָאלּפ ,יז טעװ ,ןעב

 -ענוצ ךיז טוג ץנאג רעבָא רעוא רהיא טָאה ?ייוורעד .ארפָאמ

 יענַאלַאמ ןופ סיורא טמוק סָאװ ,גוצ םעד ןופ שיור םעד וצ טרעה

 ןיוש טָאה יז זַא ןוא .טייקלענש רעצנאג ןייז טימ ןָא טמוק ןוא

 ,ץאלּפ ןעניטכיר ן'פיוא ןייז ןיוש זומ גוצ רעד זַא ,טריּפשרעד

 ,ןוהט וצ קוק ַא טרהעקעגמוא ךיז יז טָאה

 ןיילא ןעטַארַאּפַא עיינ יד ןָא ןעסעגראפ רָאג רעבָא טָאה יז

 רונ זיא וויטָאמָאקָאל רעד זַא .גנַאג ןיא גוצ ַא ןענערהָאװ וצ

 דיז ןופ .ןעטַארַאּפַא יד ךיז ןעבָאה ,עיניל רעּפעיד רעד ףיוא ףױרַא

 וצ ןהעטש לאנגיס םעד טננאלרעד ןוא ןוהטעג רהיד ַא ןייֵלַא

 -וצנייא טייצ טאהעג ךָאנ טָאה טסינישַאמ רעד ןוא ; ןעביילב

 םעד ןופ טירט עכילטע זיולב --- ,וײטָאמָאקָאל םעד ןעטלַאה

 - ,דמאז ןוא רענייטש יד טימ גוצ

 תעשב ,ףיוא ךיז טּפַאכ סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ יירשעג ַא טימ = -

 - ןוהטעג זָאל ַא תוחכ עלא טימ ליזָא ךיז טָאה ,ןייא טלאפ זיוה סָאד
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 ןעכוד עסייה סָאד ןעטניה ןופ ,זלַאה ן'פיוא רהיא ייב ,ךיז טכַאד

 .ויטָאמָאקָאל ַא ןופ

 ,קנארעג רעד ןיירא גנולצולּפ ן'ערָאלּפ זיא ןיוש לָאמ ייווצ

 אקוד ןערעוו טע'גרה'עג זומ יז זַא ,תועט ַא טאהעג טָאה יז זַא

 ןוא .נעוװ םעד יז טייב גנורּפש ןייא טימ ןוא ,טפיול יז ואוו ,ָאד

 ןופ טהעזרעד יז זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ,טפיופ ןוא טפיול יז

 ןַא ,?עדנערעטש ַא ןעניוא ערהיא ראפ סיוא טסקאוו סנעטייוו

 ,רעסערג ץלא טרעוו .סָאװ ,סגנידכעלייק ַא ,סנידנענערב ַא ,גיוא

 ןייא ךיז טלאה יז .;קירּוצ טינ ןיוש יז טפיול טציא ,ןיינ רעבָא

 טרעוו גיוא סָאד ןוא ,ןוהט וצ טינ רהעמ סָאד תוחכ עלא טימ

 ....ןעוויואזךלַאק ַא ןופ ליומ ןעפָא ןַא ,רעייפ ַא

 ןעגנורּפשעגבָא ,גידנעסיוו טינ ןיילא ,יז טָאה ,טעדנעלבראפ

 טָאה ןוא נוצ ַא ןעפָאלענייבראפ רהיא זיא רענוד ַא יו ןוא ,סקניל

 .טניוו-םרוטש ןייז טימ טּפַאכעגמורַא יז

 . יב ,?ענוט ןופ סיורא ערָאלּפ זיא ,םעד ְךָאנ טונימ ףניפ

 .קרַאטש ןוא טנוזעגנ ,עינָאלַאמ

 רעד ןוא ,טונימ עכילטע ךָאנ .רעגייז ַא ןיינ ןעוועג זיא'ס
 ףיילנ ךיז טָאה ערָאלפ ןוא .זיראּפ ןופ ןעמוקנָא זומ גוצ-לענש

 ןייק עיניל-נייווצ רעד וצ ,רעיצאּפש ן'פיוא יו ,ןהענ טזָאלעג

 ,געוװ םעד גנידנעקוקעב ,רעטייוו רטעמ טרעדנוה ייווצ ַא ,ּפעיד

 .ןעמוק ץונוצ רהיא ןָאק סָאװ ןָעהעזרעד סיּפע יז טעוו רעמָאט

 ןעטלַאהעגנ טציא טָאהמ סָאװ --- ,געװ רעּפעיד םעד ףיוא ןוא

 ןוא דמַאז טימ גוצ ַא ןעהעטש דארגנ ףראד -- ,ןעטכירראפ ןיא

 -רָאז וצ טאהעג טָאה ?ליזָא דניירפ רהיא ןעכלעוו ןעגעוו ,רענייטש

 -ופענ ןוא ןערָאװעג רהָאלק רהיא זיא ץילב ַא יוװ ?ענש ןוא .ןענ

 טסילאנגיס-נעוו םעד ףראד'מ --- : טושּפ .ןַאלּפ ַא ןערָאװעג ןענ

 םעד ףיוא קירוצ עסלער יד ןעוועריקבָא טינ לָאז רע ןעטלאהראפ

 -העצ נוצ-לענש רעדנעמוקנָא רעד ךיז טעוװ ,רווַאה ןייק געוו

 .רענייטש ןוא דמאז ן'טימ גוצ םעד ןָא ןערעטעמש

 טָאה ,עבעיק ןופ טרוכשראפ ליזָא ןעוו ,ןָא גָאט םעד ןופ
 טינ רעיש ץלָאה קיטש ַא טימ םהיא טָאה יז ןוא ןעפירגעגנָא יז

 ןוא ךילרניירפ ןערָאװענ םהיא וצ יז זיא ,ּפָאק םעד ןעטלָאּפשוצ
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 ןיהַא יז סע טָאה ןייֵלַא הנכס יד טָא יקַאט ןוא .ךיד רע טביירהעצ/
 ,טייקטגאוועג ןופ סינפרידעב רעדליוו רהיא ןיא ןעגיוצעג

 ןעדימענסיוא טָאה יז יװ םעד ְךָאנ ,דנעבא םענעי רעבָא
 ַא ןעגנאגעגבא ןיא ןוא רעטכעוו םעד ןפ ןעקילב עפראש יד

 זַא ,רעכיז ןייז וצ ידכ ,סקניל ךיז גידנעטלַאה ,לענוט ןעבלַאה

 ןהעגייבראפ רהיא טעוװ ,ןעגעקטנע רהיא טמוק סָאװ ,גוצ רעדעי
 טושּפ ,טרהעקעגמוא גיטכיזרָאֿפנוא רעבָא ךיז יז טָאה ,סטכער
 טהעג סָאװ ,גוצ םעד ןופ סענרעטנאל-לאנגיס יד ןעקוקוצכָאנ

 ךיז יז טָאה ,ןהעג ןעמונעג רעדיוו טָאה יז זַא ןֹוא ; רווַאה ןייק
 : לָאמ ןעטייווצ ַא ןוחט רהעק ַא טזומעג טירט ןעטכעלש ַא רעביא

 עטיור יד טייז רעכלעוו ןיא ,טסואוועג טינ רהעמ ןיוש יז טָאה --
 גידנעקוק טינ ןוא .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןענייז ךאלרעייֿפ

 יד ןופ שיור םעד ןופ טביוטעב ךָאנ ,יז זיא ,הטומ רהיא ףיוא
 רהיא ךיז ןענָאה קערש ןופ ; עטרעטיצרעפ ַא ןעבילבעג ,רעדער

 ןערָאװעג רהיא ןענייז דנעה יד ןוא רױּפַאק טלעטשעג רָאָאה יד
 טינ ןיוש יז טעװ ,ןָא רונ טמוק גוצ ַא זַא ,טציא .טלַאק"זייא
 ןוא ,זירַאּפ ןופ רשפא יצ ,זירַאּפ ןייק גוצ ַא זיא סָאד יצ ,ןעסיוו
 יצ סטכער ,ּפָא טגנירּפש יז זַא ,טלעטשעגרָאפ ןיוש ךיז טָאה יז
 *קיטש ףיוא ןערעוו ןעטינשוצ טוג ץנאג ןאד ןָאק ןוא ,סקניל

 ןעטלַאהנָא טלָאװעג ךיז יז טָאה גנוננערטשנָא ןַא טימ .ךךאלקיטש
 טָאה לָאמַא טימ רעבָא .ןעטכארטעב ,ןענָאמרעד ךיז ,ןעניז םייב
 טינ טכַאמ סע --- ,ןוהטעג גָארט ַא ןוא ןוהטעג ּפַאכ ַא דחּפ רעד יז
 ..עדליוו ַא יוװ טהילפ יז ןוא ,ןענאד ןופ רעטייוו יּבַא ,ןיהואוז

 ייווצ ענעי ןמז ?כ טע'נרה'רעד ןערעוו טינ ?יוו יז ! ןיינ ,ןיינ

 ! ךָאנ ןעבעל
 יז ;סעסלער יד ןָא טּפאלקעג ךיז ןעבָאה סיֿפ ערהיא

 ןיא רעדיוו טפיול ןוא ,טלאפ יז ,סיוא עלייוו עלא ךיז טשטילג

 ,ןעניז ןופ ּפָארַא סיּפע טלָאװ ןיילַא ?ענוט רעד יו טקנוּפ ,טּפיול
 "רעד וצ יז ידכ ןעמאזוצ ענטסימוא ךיז ןעקור טנעוו יד ןוא
 בלעוועג םענרענייטש ןענידכעלייק םעד רעביא ןוא ,ןעשטעווק
 -לַאוװעג א ,תולוק עגניד'ארומ ,שיורעג רעכילקערש ַא ךיז טלעקייק

 ,טלהיפ יז ,םוא ךיז יז טקוק טונימ עדעי ןוא .ןעמורב רעניד
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 טָאה יז ; טרהעלקענ טינ ייַּבאד טָאה יז .ןעטיוט עדייב ייז יז זומ

 .ןערעטשרעצ וצ טקניטסניא ןעדליוו םעד ןעבעגעגכָאנ זיולב ךיז
 םעד ךָאנ דלַאב ךיוא ךיז יז טינ ,רענניפ ַא ךיז טכעטשראפ יז זַא
 ,זלָאה קיטש סָאד סױרַא ךיז יז טסייר טרָא ן'פיוא ךיילנ ןוא סעכ

 ,ןענע'נרה ייז טעוװ יז ,הֶא .שיילפ קיטש ַא טימ ןעמַאזוצ וליפא

 ; לָאמ עטשרע סָאד ייבראפ ָאד ןערהָאפ ייז יו ,דלַאב ןענע'גרה ---

 טעװ יז ;גוצ ןעצנאנ םעד ןעכערבוצ יז טעװ ,םעד בעילוצ ,ןוא

 ,עסלער .ַא ןעסיירסיוא רעדָא ,ץָאלקַא ןעגעלקעוַא געוו ן'פיוא
 .ןערעוו טעטכינרעפ סעלא ,ןערעוו טרעטעמשרעצ סעלא לָאז --
 םהיא סָאד טעוװ --- ,וויטָאמָאקָאל ן'םיוא סיוועג ךָאד זיא רע
 רימת ךָאד טרהָאּפ ,יורפ יד ,יז ןוא ; רבא ןעדעי ןעשטעווקוצ
 ךיז ןָאק יז -- ,םהיא וצ רעטנעהענ ןייז וצ ,ןָאנַאװ ןעטשרע ןיא
 רעד ,ןערישזאסאּפ ענירעביא יד יא .ןעהערדסיוא טינ ךיוא
 -ענ טינרָאג יז טָאה ייז ןופ --- ,ןעשנעמ ןופ םָארטש רעגידנעטש
 ןענייז רהיא ריפ ? טנָאקענ ןעצימיא ייז ןעד יז טָאה .טכארט
 ,נוצ ןעצנאנ םעד ןופ ננורעטעמשרעצ יד ןוא ...טינ רענייק ייז
 םעד טרעיובעג רהיא טָאה סנעבעל ?עיפ ױזַא ןופ ןייז-ברקמ סָאד
 סיורנ ןעוועג זיא סָאװ ,קילננוא רענייא רעד --- ,טונימ עדעי חמ

 ,םירוסי ןוא טולּב עכילשנעמ טימ טּפאזעננָא נונענ ןוא גונעג

 -עב זיא סָאװ ,ץרַאה ניטכעמ רהיא ןעלהיק ןענָאק ךיז לָאז יז זַא
 : .ןערהערט טימ ןעשאוו

 -בא ?עסיבַא ןערָאװעג הירפ רעד ןיא גאטיירפ יז זיא ךָאד
 ץאלפ םעד טינ ןעסָאלשעב טינ יונעג ּךָאֹנ טָאה יז ;ניטנעה

 רעבָא .עסלער ַא ןעפיירסיורא ױזַא יו טרַא יד טינ ןוא ,ואוו
 : קנאדעג ַא ןיירא רהיא זיא ,טייברא רעד ךָאנ ,טכַאנ-רעד-ףיוא
 זיּב געוװ םעד ןעקוקסיוא טונ ןּוא ?ענוט ן'כרוד ןהעג טעוו יז ---
 יז ואוו ,רעטרע יד ןּופ רענייא .ּפעיד ןייק עיניל-נייווצ רעד וצ
 רעזעיד ןעווענ ךיוא זיא ,ןעריצאּפש ןהענ ךילנהעווענ טנעלפ
 ַא יװ ,ננעפ יד ענעיק עבלַאה עטוג א ,?ענוט רעשידרערעטנוא
 ִּפ עילעטס עגידכעלייק-בלַאה ַא טימ ,סאג ערעטסניפ ערארנ

 ריד ףיוא טפיופ ןהַאב רעד יוװ ,ןעלהיפ ןָאק ןעמ ואוו ,רענייטש
 טָא-טָא ןוא ,ןרעטנאל ןעדנעדנעלבראפ ןעטשרעדָאפ ןייז טימ ןֶח
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 -רעפ ענהעש ענילָאמַא ערהיא ןופ טסייוו עכלעוו ,ערָאלפ ,יז ןּוא

 ןַא ,טפָאהעג טָאה ,ןערָאמנַארג רעטכיר-טּפיוה םוצ עסינטלעה

 רהיא ןופ יז טרעוו ,ןערעהרעד רונ ןופרעד ןעלָאז רעטכיר יד ןעוו

 ,רוטּפ

 ןפוא םושב יז טָאה ,ןעביירש םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,רעבָא
 יִצ ,רָאג טסייוו רעוו ןוא .רעדעפ יד ןעביוהפיוא טנעקעג טינ
 ןעמַאד ענייפ עלַא יד ? ןערעה ךילקריוו יז רעטכיר יד ןעלעוו

 ןָאק'ס .ףוס ?כ ףוס ,הרבח ןייא עלא ךָאד ןענייז ןעררעה ןוא

 ,סינגנעפעג ןיא ןעפראווניירא יז רָאנ לָאז ןעמ זַא ,ןייז טכייל ךָאנ
 םקונ ךיז זומ יז !ןיינ .ן'שיבַאק טימ ןוהטעג סָאד טָאה'מ יו
 עניטייז ןהֶא ,ןענעכערּפָא ןיילא ייז טימ ךיז טעװ יז ןוא ,ןייז
 .עפליה

 ,המקנ עכילנהעוועג יד ןעוועג טינ ראגָאז זיא המקנ רהיא ןוא

 םענעי ןוהט וצ לעטימ ַא סלא ןעדער טרעהעג טָאה יז עכלעוו ןופ

 -ַאמ וצ טשרודעג טָאה יז .ןערעטכיילרעפ וצ ךיז ידכ סטכעלש

 ןופ ייז טלָאװ רעננוד רעד יוװ ,סעלא ןעטכינרעפ וצ ,ףוס ַא ןעכ

 ;ץלָאטש ןעוועג ךיז ייב זיא ערָאלפ .טמארענבא דרע רעד

 --עביא ןוא ,רערעדנא רעד ,רענעי ןופ רענהעש ןוא רעקרַאטש

 יז ןוא .ןערעוו וצ טבעילענ טכער ןעמָאקלָאפ רהיא ןיא טנייצ

 ןופ סעקשזעטס עֶלָאמש יד רעביא ןיילַא ענייא םוּרא טלעדנאוז
 ןייק רָאה עדנָאלב עטכידעג ּפָאק רהיא --- ,דנעגעג רעדליוו רעד

 רעהא לָאז יז זַא ,ךיז טכארט יז ןוא --- ,טקעדענוצ טינ לָאמ

 רעייז ןעפּפמעקוצסיוא רהיא טימ םוא ,ן'ענירעוועפ ןעגירקניירא

 ןָאזרעּפסנאמ ןייק .ןעיורפ-סגעירק עכילדנייפ ייווצ יוו ,הָאנש

 יז טָאה ןעליבסנַאמ יד --- ,טרהירעב:טינ לָאמ ןייק ךָאנ יז טָאה

 ;הרובג עראבגעיזעבנוא רהיא זיא סָאד --- ןעסיוטשעג-קירוצ דימת

 .ןירעגעיז יד ןייז טעװז יז

 סיפע לָאמַא טימ םיצולּפ דהיא זיא ,םעד ראפ ךָאװ יד
 טָאג ,טקאהעגניירא קָאװצ ַא רעמאה ַא טימ יוװ ,ּפָאק ןיא ןיײרַא
 רהעמ ָאד ןעלָאז ייז ידכ --- : קנאדעג ןימ ַאזַא ,ןענאוו ןפ טסייוו
 ,ןעמאזוצ זיראּפ ןיא ןייז טינ רהעמ ןעלָאז ,ןערהָאפ ייבראפ טינ
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 יד .ְךָאֹנ ראפ טינ ץאלּפ ןייק טביילב ,ןעצראה ןיא גָאטהעװ ןעס

 יד ,ןעגיוא יד ראפ רהיא טגיל יז ןוא ; ןעברָאטשעג זיא עמַאמ
 ,ןעהימעב טינ ךיז לָאז יז יו רעבָא ; עסַאלב ַאזַא ,עטעטכינרעפ
 -נַאשז יד ןעפור רָאג רשפא .,רעגירעיורט ךָאנ ןערעוו טינ יז ןָאק
 זומ ץֶלַא זַא ?סָאװ וצ ?ן'ראזימ ףיוא ןעזייוונָא ייז ,ןעראד
 .דנורג וצ ןהעג יַאס יוװ יַאס

 ץלַא ךָאנ ןוא ,ךילרנעטשרעדיוונוא ןוא ,זייווכעלסיב ןוא
 יז טָאה ,עמַאמ רעטיוט רעד ףיוא ןעקוק וצ גידנערעהפיוא טינ
 ערהיא וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה יז ןוא ,ןעהעז וצ טרעהעגפיוא
 ןיירא רהיא ןענייז עכלעוו ,םירוסי יד ןופ טגעיזעב ,ןעקנאדעג
 ןעפעיט םעד טל?היפעג זיולב טָאה יז ןוא .ּפָאק ןיא קָאװצ ַא יו
 רהיא ריפ ןענייז עכלעוו ,ןעגוצ עדנעהעגייבראפ יד ןופ ?עסיירט

 .רעגייז ַא ןופ ןעגָאלש סָאד יוװ ןעוועג

 םעד ןופ שיורעג רעד ךיז טרעה סע יוװ ,ןיוש טונימ ַא ןעגעג
 -רנע ךיז טָאה וויטָאמָאקָאל רעד זַא ,זירַאּפ ןופ גוצ ןעדנעמוקוצ

 ןעסיורג ןייז טימ ,רעטסנעפ םעד ייבראפ ןוהטעג גָאי ַא ךִיל
 .םאלפ רעצנַאג ַא ,ץילב ַא ןיירא יו בוטש ןיא זיא ,ןרעטנַאל

 --- .ןוהטעג טכארט ַא יז טָאה --- ,ןהעצטכא רהוא סנייא ---
 זיא ,ןהעצכעז רהוא טכא ,הירפ רעד ןיא --- העש ןעבעיז ךָאנ
 .גוצ רעייז

 .ךָאו עדעי יוזא סע טראוו ערָאלּפ יו ןיוש גנאל ןעטַאנָאמ
 ענירעוועס טרהָאפ הירפ רעד ןיא גאטיירפ ןעדעי זַא ,טסייוו יז
 טציא ןוא .טרהיפ קַאשז סָאװ ,גוצ-לענש םעד טימ טקנוּפ סיורא
 ןענָאק ֹוצ ךיז ,ןעהעז וצ ייז ,ןעטראווזוצבא ייז ,רונ יז טבעל
 סע ןערהָאפ ייז זַא ,טכוזרעפייא ןופ םירוסי ערהיא ןיא ,ןעגָאז
 !נוצ רעדנעהילפ רעד !ךא .ןעמאזוצ יירפ ןייז וצ טרָאד ןיהַא
 ףיוא ןעגנעהכָאנ טינ ךיז טסנָאק וד זַא ,ןעסיוו וצ שינרעטאמ יד
 ריז טכוד רהיא ןוא ! ןעהילפכָאנ ייז ןוא ןָאגַאװ ןעטצעל םעד
 ,ץרַאה סָאד ןעטינשעג רהיא ןעטלָאװ ןיילא רעדער יד יו ,ךאבענ
 יז טָאה ,טכַאנ רעד ףיוא ,לָאמ ןייא זַא ,ןעטילעג ױזַא טָאה יז
 טכירעג ןיא הריסמ א הקיתשב ןעביירשוצנָא טקורראפ ץיגרע דיז
 .ןעריטסערַא עט'רוחב יד ןעמ לָאז ,עדנע ןַא ןערעוו לָאז ןוא ,ןיירא
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 -וק ,טצעזעג רעדינ ַא ְךיז טָאה יז ;טעב םוצ וצ ךיוא יז זיא

 ךָאנ טָאה שיט ן'פיוא .רעטומ רענעברָאטשרעּפ רעד ףיוא גידנעק

 ,לעה ןוא דארג ןעוועג זיא םאלפ רעד ןוא ,טכיל סָאד טנערּבעג ץלַא

 .ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה בוטש יד ןוא ,ןעגנאנעגייבראפ זיא גוצ ַא

 ,ָאד טכַאנ יד ןעננערבראפ וצ ןעסָאלשעב ךיז טָאה ערָאלּפ

 רעד רהיא טָאה גנאפנָא ןופ .ןעטכארט ןעמונעג רעדיוו טָאה יז

 קנאדעג םעד ןעניױצעגקעװַא רעטומ רהיא ןופ רעּפרעּק רעטיוט

 סָאװ ,ןעטכארט ןייא ןיא ןעטלאהעג טָאה יז סָאװ ןופ ,םעד ןופ

 טינ ּפָאק ןופ רהיא זיא'ס סָאװ ןוא ,ןעבעל טזָאלעג טינ יז טָאה

 יד רעביא ליוונאוד ןופ געוו ןעננאל ןעצנאנ םעד ףיוא סױרַא

 זיא טציא .ןערעטש עדנענייש יד רעטנוא ,רעדלעפ ערעטסניפ

 טליטשעג טָאה סָאד ןוא ;טשאררעביא ןעוועג ךילטנענייא יז

 רעד ןופ טיוט רעד טינ רהיא טפאשראפ סָאװ ראפ .ןעדיול רהיא

 ,טציא ראנָאז ,סָאװ ראפ ןוא {?רעיורט רהעמ לעיפ עמַאמ

 ? טינרָאג יז טנייוו

 טינ ,ןעמאמ יד טאהעג בעיל ,,ןעמעלא ץָארט טָאה ערָאלּפ

 ךֶאנ דלַאב טנעלפ ,דיומ עדליוו עסיורג יד ,יז סָאװ גידנעקוק

 -יולמורא טייצ עיירפ עצנאג יד ,ןערעוו ןעלאפראפ טייברא רעד

 -צעל םוצ ןיוש עקנארק יד טָאה'ס זַא .רעדלעפ יד ןיא גידנעפ

 ניצנאווצ לָאמ ַא ךיז ערָאלּפ טָאה ,ןוהטעג ּפַאכ ַא לָאמ ןעט

 -קָאד ַא ןעפור ןעסייה ןעטעבעג יז ןוא טצעזעגרעדינַא רהיא ןעבענ
 -רַא רַאזימ סָאװ ,ןעסיוטשעגנָא ךיוא ךיז טָאה יז לייוו { רָאט
 ןעקערשוצבָא טימרעד םהיא טפָאהעג טָאה יז ןוא ,ןָא ָאד טייּב
 רעקנארק רעד ןופ טָאה יז רעבָא .ןעטלאהוצנייא םהיא ןוא

 םירָאװ ;רעזייב ַא טימ "ןיינ , א יוו רחעמ טינ ןענָארקעגּפױרא
 ףּפמאק םעד ןיא ץלָאטש ןעצנאג רהיא טָאה עכילקילננוא יד

 ,ףליה ןייק ןעמהענוצנָא טינ םענייק ןופ ,ףיוראד טלעטשעג םינּפ ַא

 ' רע טעװ דלעג סָאד --- : געיז ן'טימ רעכיז ןעוועג זיא יז ?ייוו

 ;טשימעג טינ רעטייוו ןיוש ךיז טָאה ערָאלּפ ןוא .ןעבָאה טינ
 -עוו ןעלַאפרעפ טגעלּפ יז ןוא ,תורצ ערהיא טַאהעג ךיז טָאה יז

 רהיא סע טָאה סָאד ןוא .ןעסעגראפ וצ ךיז ידכ רעדלעפ יד ןיא ןער

 -יורג ַא ןיילַא טגָארט'מ זַא ; ץרַאה-רעטכָאט רהיא טּפַאלקראפ
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 -כיילנ גנוטכארעפ טימ טָאה יז ןוא ,ןיילַא רענייא ָאד טעּפָאס

 : טגָאזעג גיטליג

 .ןעניפעג טינ טעוו רהיא .ףיוא ןיוש טרעה ---

 ךיוא םהיא ןופ טכאל יז זַא ,טכודעגבָא ךיז טָאה םהיא ןוא

 .רענהייצ יד טימ גידנעצירק ,רהיא וצ וצ זיא רע ןּוא ..ּפָא

 ואו טסייױו וד .ןעבענענקעװַא ריד סָאד טָאה יז --

 .זיא סָאד

 ףיוא ןעצימיא טנָאקעג סע טָאה עמַאמ רהיא ! לַאפנייא ןַא

 רהיא ,רהיא וליפַא' ,קנַארפ דנעזיוט יד ןעבעגקעווַא טלעוו רעד

 וד טימ ןוהטענ היצ ַא טָאה ַארָאלּפ ןוא ! רעטכָאט רענענייא

 : .סעציילּפ

 -- ,ןיירא דרע'רד ןיא רעּפעב ...ןעּבענעג + ! יארּוא-,ונ --

 ְּךָאנ סָאד רהיא טנָאק --- ,ץיגרע ָאד טָא ,טכוז ,טמענ ...אי סָאד

 .ןעניפעג

 -ענמורא יז טָאה דנַאה רעד טימ ךַאמ ןעטיירב ַא טימ ןוא

 םעד ןוא ,ןענורב ן'טימ ןעטרָאנ םעד ןוא ,זיוה עצנאג סָאד ןעמונ

 ץיגרע ,ָאד ,אי .דנענענ עצנאג יד ןיימעגלא ןיא ןוא ,ןהאבנעזייא

 ! ןעניפעגנ טינ לָאמ ןייק סָאד טעוו רענייק ואוו ,ְךָאל א ןיא ,ואוו

 ןעמונעג רעדיוו ראזימ טָאה רענענָארטוצ ַא ןוא ךיז רעסיוא ןוא

 ּפָאװ ,טרעטשעגנוא רָאנ ,טנעוו יד ןיא ןעפאלק ,לעבעמ יד ןעקור

 -נעפ ןיא ןעקוק טלעטשעג קעװַא ךיז טָאה יז .סע טהעז ארָאלּפ

 .ליטש רהעז ןייֵלַא ךיז וצ נידנעדער ,רעטס

 -.! טכַאנ ענהעש ַא'ס ! ןעסיורד ןיא זיא'ס ןהעש יו ,ְּךַא ---

 ןעטכיולעגוצ ןעבָאה ןערעטש יד ןוא ,?ענש ןעגנאגעג רימ ןיב ךוא

 היחמ ַא'ס ,ןהעגפיוא טעוו ןוז יד זַא ,ןענרָאמ ןוא ...נָאט ייב יו

 ! ןייז טעוו סָאד

 ,רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג ךָאנ ארָאלפ זיא טונימ ַא ןענעג

 ךילּבעיל יוזא --- ,דנענעג עלָאפטכארּפ יד ףיוא גידנעקוקסיורַא
 -ראפ ךיז טָאה יז ןוא .לירַּפא ןופ טייקמיראוו עטשרע יד יא

 ןוא דנואוו-סנעצרעה רהיא טרהירענפיוא רהיא טָאה'ס .טכארט

 רַאזימ זַא, טרעהרעד טָאה יז ןעוו ןוא .ןעטילענ רהעמ ךָאנ טָאה יז

 ,-עמיצ ערעדנא יד ןיא ןעכוז קעװַא זיא ןוא בוש ןופ סיױרַא זיא
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 עטכייל טימ ,עגָאלדָאּפ יד ןעשרָאפסיױא ןעמונעג ןוא רעיפ עלא

 -רָאברעפ ַא ,גנאלק ן'טיול ,ָאטינ ץיגרע זיא יצ ,טסיופ ןופ ּפעלק

 -יירטעג ךיז ןעבָאה ךאלטערב ענינייא .ץאלּפ רעטסוּפ רענעג

 ! טינרָאג ןוא טינרָאנ ץֹלַא .ןעסירענפיוא ייז רע טָאה ,טלעס

 ןעבָאה ןעגיוא עטיוט יד ןוא ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא

 וצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא ;טקוקעגנָא רעדעיוו םהיא

 עטיוט יד רעבָא ,קילב םעד ןעטלַאהסיוא טלָאװעג ןוא תמ םעד

 לעכיימש ןעכילקערש רהיא טימ טכאלעגרעטנוא ץְלַא ךיז טָאה
 יז -- :רהעמ עגארפ ןייק .ןעּפיל ענעפָא-בלַאה ערהיא היוא

 .םהיא ןופ סע טּכַאל

 "! ךוז .!ךוז,

 ןיא זיא'ס .ץיה ַא ןיא ןעּפרָאװעגנײרַא םהיא טָאה'פ ןּוא

 ,קנאדעג רעדנעטָאּפשיטָאג ַא ,דליב רעכילקערש ַא ןיירא םהיא

 זיא רע .ןערָאװעג רעסאלב ךָאנ שזַא זיא םיִנּפ סאלב ןייז ןוא

 יִז זַא ,רעכיז ױזַא סע רע זיא סָאװ טימ ? הַא .רעטיוט רעד וצ וצ

 ? ןיירא רבק ןיא קנארפ דנעזיוט יד ךיז טימ טינ יקַאט טמענ

 ,טקעדעגבָא יז טָאה ,תמ םוצ וצ זיא רע ןוא ? ָאי יקַאט רשפא

 ןופ עלעקניוו סעדעי טּפַאטעב ןוא טקוקעב טָאה ןוא ,ןוהטעגסיוא

 ןוא ! ןעכוז ןעסייהעג םהיא ךָאד טָאה יז --- ,רעּפרעק ןעטיוט םעד

 רע :רהיא רעטנוא ,ןעטייז יד ייב ,סנעּפָאקוצ ,טכוזעג טָאה רע

 יד זיב דנעה יד טקורעגניירַא ,טעב סָאד טרהעקעגרעביא טָאה

 ! ָאטינ --- ,קַאז-יורטש ןיא לעסקַא

 "!ךוז !ךוז

 ןוא ןעשיק ן'פיוא טרעביושוצ טניל ּפָאק רעטיוט רעד ןוא

 .ןעניוא עדנעטָאּפש טימ םהיא ףיוא טקוק

 -וצ ךיז רע טמענ ןערעטיצ ןייא ןיא ןוא סעכ ןייא ןיא ןוא

 ןופ קירוצ טשרע ,ערָאלפ ןָא טמוק ָאד .טעב סָאד ןעכַאמ טכער

 .ליװגַאוד
 "רע יז טָאה -- ,רעגייז ַא ףלע ,תבש ,ןענרָאמ-רעביא --

 .טרהעלק

 קילבנעגיוא ןייא ןיא רעבָא .היול יד טניימעג יז טָאה סָאד

 -ראפ ױזַא ךיז טָאה רַאזימ סָאװ ןופ ןענאטשרעפ ךיילנ יז טָאה
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 טרָאד ןעשטעווקרעד יז ןעמעוו ןערַאַא וצ ןָא טינ טביוה ייז סָאװ
 ןוא !ל?עווייט םוצ לענש ױזַא ךיז ןעהילפ ייז יבַא ,געוו ן'פיוא
  ,טייקליטש עדנעקירד יד ןיא ,רע טָאה ,ייבראפ זיא גוצ רעד זַא

 ,רעטיוט רעד ןופ ןעניוא ענעפָא עסיורג יד ןעהעזרעד רעדעיוו

 טכאד ,םהיא ןעבָאה עכלעוו ,לעּפַאצראווש עטלעטשעגנָא יד טימ

 לעקניװ יד ןיא ןוא ;ענייז גנונעוועב עדעי טקוקעגכָאנ ,ךיז

 = .,לעכיימש רעד ןעווענ ץלַא זיא ןעּפיל ענעפָא ערהיא ןופ

 לָאמ םָאד זיא ,האירב עטלַאק ַאזַא ךילנהעווענ ,ראזימ

 -= :ןיימ רהיא ןענאטשראפ טָאה רע .ךאלזייב ןערָאװעג ראגָאז

 ןעמונענטימ טינ ךיז טימ ייֵז ךָאד טָאה יז רעבָא "!ךוז ,ךוז

 זיא יז זַא ,טציא ןוא .קנַארפ דנעזיוט יד --- ,טלעוו רענעי ףיוא

 .ןעניפענ ןיוש דלענ סָאד רע טעוו ,ןערָאװעג טּפַאכרעּפ ןיוש

 ? ןעטונ טימ ןעבעגקעװַא טנעקעג טינ םהיא סָאד ןעד יז טָאה

 .מפראדעב טינ תורצ עלא יד ןעמ טלָאװ

 *! ךוז ךוז,--- :ךָאנ ץלַא םהיא ןעקוק ןעניוא ערהיא רעבָא

 ַא ןוהט וצ רהיר ַא טנאוועג טינ טָאה רע ואוו ,בוטש יד

 ןעמונענכרוד טצעי רע טָאה ,טבעלעג ךָאנ טָאה יז ןמז ?כ ,ךַאז

 טָאה רע .רעמלא רעד טמוק ,סנעטשרע .ןעקילב ענייז טימ

 זזעביא טָאה ,ןעשיק םעד רעטנוא ןופ ?עפילש םעד ןעמונענסיורַא

 ןעדלָאפיש ייווצ טנידעלענסיוא ,טערנ טימ סעצילָאּפ יד טרהעקענ

 ןיא יצ ,ןעהעז וצ ידכ ,טּפעלשעגסיורא ןעצנאגנ ןיא ראגָאז ייז ןוא

 !ַאטינ ,ןיינ --- .לעטכַאש רענטערקעפ ַא סיּפע ָאטינ רשפא טרָאד

 רע ןוא ?טעב רהיא ןעבענ לעשיט-טכַאנ םעד ןיא רָאנ רשפא
 סע טָאה ,לעקעד ענרענייטש-לעמרַאמ סָאד ןעסירענּפָארַא טָאה

 -ענ זיא ןימַאק ן'רעביא ! הימ יד טסיזמוא --- ,טרהעקעגרעביא

 -ענוצ ,לעניּפש לעקיטש רעניליב ,רעניד ַא --- לעגיּפש ַא ןעוו

 טָאה ;טכוזעג ךיוא ָאד רע טָאה --- ,סעקעויצ ייווצ טימ טּפַאלק

 -יטש טּפעלשעגפױרַא טָאה ןוא ,עריוו .עניד ַא טקורעגנרעטנורַא

 .ביוטש ןעצראווש רעק

 "! ךוז !ךוז,

 עּכלעװ ,ןעניוא ענעפָא עסיורג יד ןעדיימוצסיוא םוא ןוא

 ףיוא טזָאלעגבָארַא ךיז רע טָאה ,טלהיפענ ךיֹז ףיוא טָאה רע
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 ןַא ,רָאה עזָאלבראפ ןוא ןעניוא ענעשָאלרעפ טימ ,טראדעגסיוא

 ןעסעינעג ןענעק רע טעוװ גנאל טינ זַא ,ןעהעז טנעקעג טָאה ןעמ

 רע טָאה ,ןָא םהיא טקוק רהיא יו טָא ,ךָאד ןוא .ןוחצנ ןייז

 יו עדארג ,יורפ ענהעש ,עסיורג ,עכילהערפ יד ןעסערפענפיוא

 טִא ;םיוביעבמעד ןעסיורג ַא ףיוא טסערפ עלענעילפ ןיילק ַא

 רע ןוא ,טינ-רָאג ַא ,עטעטכינרעפ ַא ,ןעקור ן'פיוא יז טנעיל

 .ךָאנ טבעל

 ןוא ןֶא ךיז טגיוב ןוא סיּפע ןָא ךיז רע טנָאמרעד גנולצופּפ

 ךָאנ זיא'ס עכלעוו ןיא ,לעסיש ַא טעב ן'רעטנוא ןופ סיורא טמענ

 ;גנושַאװ עכילרעניא ןַא ראפ ,ןעיילק טימ רעסאוו ?עסיבַא ןעוועג

 ןיוש רע טָאה ,ץלאז רעד חכמ ןעפיוטשעגנָא ךיז טָאה יז טייז

 -אוויקנעווש רהיא ןיא זיימ ריפ םס םעד ןעטָאשעגניירא רהיא

 טינ רָאנ ןופרעד ןופ ךיז טָאה ,דנעסיוונוא וצ ,יז ןוא ; רעפ

 ןוא ,טצירּפשעגנייא גונעג ךיז ןיא רעסאוו יד טָאה יז ןוא ,טיהעג

 .עגיטרַאפ ַא ןערָאװעג זיא

 רע זיא ,ףיוה ן'פיוא לעסיש יד ןעסָאנעגסיױוא טָאה רַאזימ זַא

 עלא טשיװעגבָא ןעּפַאל ַא טימ טָאה ןוא ,בוטש ןיא ןיירַא קירוצ
 טימ 4 ןשקע ן'ַאֹוַא ןעוועג יקַאט יז זיא סָאװ וצ ןוא .םינמס

 ַא ןיא זַא ! רהיא ףיוא הוצמ ַא זיא ,טלָאװעג טינ יז טָאה ןעטוג

 -עב רעהירפ טעװ סע ןעמעוו רעוו םעד ןיא ןיוש טהעג עילימאפ

 ףראד ,ןעשימניירא טינ ךיז ןעשנעמ ןייק טזָאל'מ ןוא ,ןעבָארג

 ץלָאטש ןעוועג ךיז ייב זיא רַאזימ ןוא .ןעניוא ענעפָא ןעבָאה ןעמ

 ַא םיּפע ןופ יו טכאלעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא ;ףיוראד

 םס םעד ןעמונעננייא טָאה יז סָאװ ,ןעבעל'כ ,השעמ ענהעש

  סעדעי טָאה יז סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעטניה ןופ דנעסיוונוא ױזַא

 -עגנייא סָאד טָאה יז רערייא טקוקעב גיטלעפנרָאז ױזַא עלעציּפ

 .ןעביוא ןופ ןעמונ

 נוצ-לענש רעדנעפיולייבראפ ַא טָאה טונימ רעזעיד ןיא

 טימ טניוו ַאזַא בוטש רענעלאפעגנייא רעד ףיוא טכיױהעגפיורַא

 -עג רעטיצ ַא טָאה ראזימ רעטנהָאוװענוצ רעד ראגָאז זַא ,םרוטש

 סָאד !אי ,ְּךַא .רעטסנעפ ןיא ןוהטעג קוק ַא טָאה ןוא ןוהט

 ,טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןעשנעמ ןופ םָארטש רעזָאלדנע רעד זיא
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 .ּפאלק םעד ןעבענ וצ ןיילא טייקדלימ .רעוויסאּפ רהיא ןיא טינ

 ,ריד רעווש ךיא ....לעסִיבַא ָךָאנ טרַאװ ...רימ עהייצרעפ ---

 .ןענָאק רונ לעוו'כ ןעוו ...דלַאב

 ,ענייז וצ ןעּפיפ ערהיא טקירדענוצ יז טָאה דלאב יקַאט ןוא

 ךיז ןעבָאה ַײז ןוא ,העובש יד טלעגעיזרעפ טלָאװ יז יוװ .ךיילג

 יז ייז טָאה רעכלעוו ,ןעשוק עכילדנענוא יד ןופ םענייא ןעבעגענ

 .ןעצלָאמשעגנעמאזוצ
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 ,רנעווא ןיא ,גאטשרענָאד ןעברָאטשעג זיא עיזַאפ עטנַאט

 טָאה טסיזמוא ..ןעיסלואוונָאק ןופ לַאּפנָא ןַא ןיא ,רענייז .ַא ןיינ

 רהיא טריבורּפעג ,טעב רהיא ייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ראזימ

 ןוא ט'נשקע'רעפ יו .ךיז ןעבָאה ייז :ןעניוא יד ןעכאמוצ

 ךיז טָאה ּפָאק רעטצרַאטשרעּפ רעד .ןעפָא ןעבילבעג ןעניוז

 רעמיצ ןיא ןעקוק וצ יו ידכ ,לעפקא םוצ ןעניובעגנָא סָאװטע

 קורדסיוא םעד טאהענ ןעבָאה ןעּפיל ענעגיוצרעפ יד ןוא ,ןיירא

 ' ,לעכיימש ןעשינָאריא ןַא ןופ

 ןעבענ שיט קע ן'פיוא טנערבענ טָאה לעטכיל גיצנייא ןייא

 -י;?פענכרוד רהוא ןַינ טייז ןענייז עכלעוו ,ןעגוצ יד ןוא .רהיא

 -עיד ןופ .נידנעסיוו טינ רָאנ ,טייקלענש רעטסערג רעד טימ ןעג

 ערנוקעס ַא ףיוא יז ןעבָאה ,רעטיוט רעטלהיקענבָא טינ ָּךֶאנ רעז

 .פעטביל םעד ןופ םאלפ ןעדנערעטיצ םעד רעטנוא ,טלעסערטוצ
 דלאב ראזימ יז טָאה ,ן'ערָאלפ ןופ ןעּפעשטוצבָא ךיז םוא

 ם'עמַאמ רעד ןופ ןעבעג וצ ןעסיוו וצ ?ליוונאוד ןייק טקישענקעוװַא

 טעוװ רע ןוא ,קירוצ ןייז טינ יז ןָאק רענייז ַא ףלע ראפ .טױט

 -ענבָא ךיז רע טָאה גיהור .טייצ ןעדנוטש ייווצ ןעבָאה ךיז ראפ

 : ןענָאמ ןיא טייקנידייל ַא גידנעלהיפ ,טיורב לעקיטש ַא ןעטינש

 ןעפענעג טינ שינרעטַאמ רעזָאלדנע רהיא רעביא ןעמ טָאה טנייה

 קירוצ ןוא ןיהַא גידנענאּפש ,ןעסעגעג טָאה רע ןוא .נאטימ ןייק

 טסוה רעד ..ןעכאז יד גנונדרָא ןיא נידנעגנערב ,רעמיצ ן'רעביא
 ןעניובעגנייא ןעוועג זיא רע .טלעטשענבָא עלייוו עלא םהיא טָאה
 ױזַא ,רענאמ ױזַא :רעטױט-בלַאה ַא ךיוא ןיילא  ,ןעייווצ ןיא
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 רעד טימ ,טירט ןערעווש ןייז טימ ןעגנאגענמורא רע זיא ,רעקיד

 .עפיבסנעסיוועג םוש ןהֶא ןוא טייקניטליגכיילג רעטסערג

 -עג טציא ןיוש ךיז ןעבָאה ענירעוועפ ןוא קַאשז ?הָאוובָא

 ץלַא טלהיפעג ךָאד ךיז ייז ןעבָאה ,טייצ רעדעי וצ ןעהעז טנעק

 טרעטשעג טינ רָאג טציא ןיוש ייז טָאה סע .םעווקעבנוא רהעמ

 -;ַא יד רעביא ןעמוק רהיא וצ ןיוש טגעלפ רע ,ךילקילג ןייז וצ
 -ָאיּפשעג ארומ םוש ןהֶא ,טלָאװעג רונ טָאה רע ןעוו ,ּפערט ערעד

 ייו ריפ ןעוועג ךיוא זיא רעיטראווק יד ןוא ; ןערעוו וצ טרינ

 יז ןעוו ,ןעמאזוצ ןעגיטכענ טנעקענג טרָאד ןעטלָאװ ייז ; ןיילא

 טינ ךָאד ,עטשנואוועג יד רעבָא !ןענאוו ןעוועג רונ ןעלָאז

 ,טמיטשעגוצ עדייב ןעבָאה ייז עכלעוו וצ ,טַאהט עטכילקריוורעפ

 רעגידנעטש רעד ןוא ,טרהיפעגכרוד טינ טראפ יז ןעבָאה ןוא

 ןַא ,טייקבכילמעווקעבנוא ןַא טפאשרעפ ייז טָאה ןופרעד קנַאדעג

 ךיז טימס גידנעגנערבטימ ,קַאשז .גנורעטש עכילגנירדנוא

 לָאמ סעדעי ן'ענירעוועס טגעלפ ,טייהכאווש ןייז ןופ עדנַאש יד
 -רַאװו ןעטסיזמוא םעד ןופ גידנעקנערק ,רענרומכ ץֹּלַא ןעפערט

 לייוו ,שוק ַא ְךֶאֹנ טשרודעג טינ ןיוש ןעבָאה ןעּפיל ערעייז .ןעט

 -סיוא ןעוועג ןיוש זיא גנוציזעב ענעמָאקלָאפ טינ ,עבלאה אזַא

 :קילג ןענידנעטשלַָאפ ַא ךָאנ טשרודענ ןעבָאה ייז ;טּפעשעג

 .ןעבעל רעיינ ַא ,טארייה יד ,ןעזיירבָא סָאד

 ן'ענירעוועס ןעפָארטעג קַאשז טָאה ,דנעבא ןַא ןיא ,לָאמנייא

 טרעהעגפיוא טינ יז טָאה ,םהיא גידנעהעזרעד ןוא ,ןערהערט ןיא

 ןיא ןענייוו רהעמ ןעמונעג ךָאנ טָאה יז ,טרהעקראפ  ;ןענייוו וצ

 ןיוש טָאה יז .ןזלַאה ן'פיוא ןעפרַאוװעגפיורא םהיא ךיז טָאה

 רע טָאה ךיז וצ יז ןעקירדוצ ן'טימ רעבָא ,ױזַא טנייוועג לָאמַא

 גירנעגיל ,יז יװ טְלהיִפעג רע טָאה טציא רעבָא ; טניהורעב יז

 -רעפ רעדנעגייטש ַא ןופ טרהעצרעפ טרעוו ,טסורב ןייז ףיוא

 ןערָאװעג זיא רע .ךיז וצ יז טקירד רע רהעמ סָאװ ,גנולפייווצ

 עדייב ענייז טימ ּפָאק רהיא ןעמונעגנָא טָאה רע ;טרהירעג

 ,ןעניוא ענעסָאנרעּפ עדייב ערהיא ןיא גידנעקוקניירא ןוא ,טנעה

 זצ ,טוג ץנאג גידנעהעטשרעפ ,ןערָאװשעג רהיא ראפ רע טָאה

 טנאוו ןוא יורפ ַא זיא יז סָאװ ,ןופרעד טמוק גנולפייווצרעפ רהיא
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 ,טלעוו ענעּפָא ןַא ךיז ראפ ןעבָאה וצ ןוא ,רעיטראווק רעטשניוו

 עטנַאט יד ,ןירעפלעהסיוא רהיא ןעוו ,טפָא ןוא .ןוז יד ןוא טכיל

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןערעזייב ךיז ןוא ,ןעשטרָאװ טנעלפ ,ןָאמיס

 םעד ןערילרעפ יז טנעלפ ,ןעטייהנהָאװעג ערהיא ןעגָאלשוצ רהיא

 -עהירפ רעד ךָאנ ןוהט גנַאב ןעמהענ רהיא טגעלפ סע ןוא דלודעג

 יד שטָאכ טָאה ןעמ -- ןעגָאז יזטטגעלפ --- אוו ,בורג רעגיד

 .ןעהעזסיױרַא טנעקעג טינ ץומש

 טָאה רע טרַאַאעג טינ רָאג סע טָאה םהיא ?ָאבור ןוא

 ;גנונהָאװ יד ןעטיבענרעביא טָאה ןעמ זַא ,טקרעמעב טינ טעמכ

 -טנע ןאד רונ טָאה ןוא ןעסעגרעפ ךיז רע טגעלפ טּפָא רהעז ןוא

 ןענעק טינ טגעלפ לעסילש רעיינ ןייז ןעוו ,רעלהעפ ןייז טקעד

 ץלא רע טנעלפ םעד ץֹוחַא ןוא .סָאלש ןעטלא םעד ןיא ןיירא
 ןיא רעטייוו ץלַא זיא ןוא ,ןערעוו ןעלאפרעפ רהעמ ןוא רהעמ

 -טסעד ןופ ,טייצ לעקיטש ַא ףיוא .עדנורג וצ ןעגנאגעג רעטייוו

 םסולפנייא ן'רעטנוא טבעלעגפיוא יוו ןעהעזעגסיוא רע טָאה ,ןעגעוו

 -ייז ייז זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק ןעמ ;ןעעדיא עשיטילאּפ ענייז ןופ

 ;רעייט רהעז רעדָא טמיטשעב קרַאטש ןעוועג םהיא ייב ןענ

 ן'טימ עטכישענ ןייז ןעצראה םוצ טנעהָאנ טאהעג טָאה רע רעבָא

 -עטש ןייז טסָאקעג טינ רעיש םהיא טָאה עכלעוו ,טקעפערּפ-בוס

 -מיא יד טלעסערטוצ ןעבָאה ןעלהאוו עניימענלא יד טייז .על

 רע טָאה ,סיזירק ןעכילקערש ַא טבעלעגרעביא טָאה יז ןוא ,עירעּפ

 עזעיד ןעלעוו דימת טינ זַא ,טלָאהרעדיװ טָאה ןוא טריפמואירט

 עּכילרניירפ ס'ידַאבַאד עיס'מ .םיתבה לעב יד ןעביילב עטייל

 ?עזַאומדַאמ ןופ ןעמוקעג םהיא וצ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעכיזרעפ

 רעד ןעגעג ןעיירעדייר עלא ןופ טסואווענ טָאה עכלעוו ,ןָאשינ
 יוזא ןוא .ןעניהורעב וצ םהיא גונעג ןעוועג ןענייז ,גנורעיגער

 טרָאד ןיוש טָאה ןעמ ןוא ,ליטש ןעוועג ןיוש זיא רָאדירָאק ןיא יוו

 ןעגנאגעגסיוא זיא עכלעוו ,עלבעל םַאדַאמ ןוא ,םולשב טבעלעג

 ַאט --- ,ןערָאװעג רעכאווש ןוא רעכאווש ץלא זיא ,רעיורט ןופ

 -ענ סגנורעיגער ןיא ןעשימ ךיז ןוא תורצ עיינ רע ףראד סָאװ וצ

 -ארג ,קיטילאּפ רעד ףיוא ןוהטעג ייּפש ַא טָאה רע ןוא .? ןעטפעש

 גָאט ןעדעי טימ גידנערעוו ןוא .ןעכאז ערעדנא עלא ףיוא יו עד
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 יצ ,רוכש ןעדנעמענ-עכאר ַא ןוֿפ ענימ רערטיכ רעד טימ ןענערפ
 -עג יז טָאה ןוא ,טסינישַאמ ןייז טימ רשּפא ןיוש יז טנהָאװ
 רע ןעוו ,ןענעכערבָא עדייב ייז טימ ךיז טעװ רע זַא ,טנערָאװ
 ְךֶאנ םעד רעביא יז םָאה סע ןוא .ןעמאווצ ןעפערט ייז םעוו
 ערעייז ןערָאװעג טושּפ זיא יז ןוא ןַאמ ןעננוי םוצ ןעגיוצעג רהעמ

 טימ רעטבעילעג ןייז יא ,םהיא יא טנעידעג טָאה יז --- טסנעיד א
 טעוו ,ייז וצ טנעהָאנ ױזַא ןהעטש טעװ יז ןעוו זַא ,גנונפָאה רעד
 .ןעבָאה ךיוא טכיילעיפ םהיא יז

 ַא טימ יז טָאה ,לעקנעב עטצעל סָאד טכארבעג טָאה יז זַא
 ס'עשריסַאק רעד גידנעקרעמעב ,ןאד ,רהיט יד טכאמעגוצ ֿפַאלק

 רהיט יִד טנעפעעג קירֹוצ יז טָאה ,עקטערובַאט ענעסעגרעֿפ ַא

 טימרעד ןוא .רָאדירָֿאק ן'רעביא ןוהטעג !רעדיילש ַא סע ןוא

 .טגידנעעג סעלא ךיז טָאה

 -לא ן'פיוא ןעמוקעג קירוצ ןעבעל סָאד ךיז זיא זייווכעלסיב

 -נוא ם'ןיא ,עלבעל םַאדַאמ סָאװ טייצ רעד ןיא .רעגייטש ןעט

 ןעסעזעג םזיטאמווער רהיא ךרוד זיא ,זיוה ןופ ?ייט ןעטשרעט

 ,טעמוא ראּפ ןעננאנענסיוא זיא ןוא לוטש םוצ עטלעגאנעגוצ ַא

 ןָאק יז סָאװ ,ןעניוא יד ןיא ןערהערט טָימ טנייוועג טָאה ןוא

 טלעטשרעפ סָאװ ,ךאד םעד ןופ ןיִצ םעד ץוחַא ןעהעז טינרָאג

 טהענעגסיוא טָאה ןוא ןעסעזעגנ ענירעוועפ זיא ,לעמיה םעד רהיא

 ןופ רעטסנעפ יד ןופ םענייא ןעבענ ,קעדוצ ןעכילדנענוא רהיא

 "הערפ רעד טרעהעגפיוא טינ טָאה רהיא ראפ ,זיוה טנָארּפ םעד

 םָארטש רעכילרעהפיואנוא רעד ,ףיוה-לאזקָאװ ןופ שער רעכיל

 .ןעטעראק ןוא רעהעגכרוד ןופ

 טימ ןעקעדעב ןעמונעג ןיוש טָאה גנילהירפ רעהירפ רעד

 ןוא ,ןערַאוטָארט יד ןעבענ רעמיוב עסיורג יד ןעּפסָאנק ענירג
 "גרעב רעליוואוגניא יד ןעהעזעגסיורא ךיז ןעבָאה ,רעטייוו ,טרָאד

 יװ ןענייז עכלעוו ,ןעטייז עטקעדעב דלַאו טימ ערעייז ןזא ךַאל
 רעּבָא .ךאלזייה-רעמוז טימ טצעזעב ןעוועג ןעקעלפ עסייוו טימ

 ןיא תחנ גינעוו ױזַא טביילק יז סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה יז
 *ענ רעד ןיא ,ָאד ןייז וצ םיורט ןעטכילקריװרעֿפ ךילדנע םעד
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 קעווא טלייאעג ךיז טָאה רע ןוא ,קערש עזָאלגנונּפָאה ַא טּפַאכ
 ירכ ,ןעשיק ןיא ּפָאק ן'טימ ךיז ןעבָארגוצניײרא ,ץאלּפ םעד ןופ

 .ןעבעל ןעטפאהלעקע ןייז ןוא ןעסעגראפ וצ ךיז

 יד ןעבָאה ,ץרעמ עדנע םייב ןיֹוש ,םורא נעט ןחעצ ַא ןיא
 ןָאיצארטסינימרַא-ןחַאב יד .סלעבעל יד טגעיזעב ךילדנע ס'ָאבור

 טציטשרעטנוא ךיוא ,גנורעדָאפ עטכערעג רעייז טנעקרענא טָאה
 -מהירעב יד זַא ,ןופרעד גידנעדער טינ ןיוש ,ידַאבַאד עיס'מ ןופ
 יד ןעטערטבָא זומ רע זַא ,ויסַאק םעד ןופ טפירשרעטנוא עט

 ןופ העפלעהפיורא רעדנַא ןַא רונ טמוק סע דלַאב יוװ ריטראווק
 ןעשיווצ ןערָאװעג ןענופענ ךיוא זיא ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד
 טָאה ןָאשינ ?עזַאומדאמ ואוו ,עיצנַאטס רעד ןופ ןעוויכרַא יד
 םַאדַאמ ןוא .גנונעכער עטלא ןַא סיּפע ןעכוזפיוא טפראדעג
 יז ןַא ,טרהעלקרע טָאה ,ענאלרעדינ רהיא ןופ ךיז רעסיוא ,עלבעל

 'םירָאװ -- : טונימ רעד ףיוא דלאב יקַאט ןעהיצרעביא ךיז זומ
 ךָאנ ךיז סָאװ וצ ָאט ,ןעבעל סָאד ןעמהענ ןיוש רהיא ליוו'מ זַא

 ? שינעטראוו טיִמ ןענאלּפ גנַאל

 -עג רָאדירָאק רעצנאג רעד טָאה דנַאנַאּכרוד געט יירד ןוא
 -ייפק יד ראנָאז .שינעהיצרעביא עכילסעגרעּפנוא יד טימ טכָאק
 ןעהעזעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,עקנעליטש יד ,ןעלומ םַאדַאמ עקניג
 ראנָאז --- ,קעוװַא טהענ יז ןעוו ןוא טמוק יז ןעוו טרעהענ טינ ןוא
 -םטייברא ס'ענירעוועס טָאה יז --- : טשימענניירא ךיז טָאה יז
 .העטייווצ רעד ןיא הריד ןייא ןופ ןענָארטעג רעבירא עלעשיט
 יד ןעזָאלּבענרעדנאנופ ענעמַאליפ טָאה עלא ראפ רהעמ רעבָא

 ןעפלעה ןעמוקענ יז זיא ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ ; האנש
 -חאפ טָאה ןוא ,?עבעמ יד ןעקוררעביא ,ןעכאז יד ןעדניבפיונוצ
 ךָאנ ךיז טָאה ענעי רעדייא ריטראווק ס'עלבעל םַאדַאמ טּפַאב
 חלשמ יז טָאה ןייֵלַא יז יקאט ןוא .ןעגיוצעגסיורא טרָאד ןופ
 ענעפרָאװעננָא נרעב יד ןופ טימ רעד ןיא ןעטרָאד ןופ ןעוועג
 טָאה יז .סעילימאפ עדייב יד ןופ ?עבעמ עטשימעגנעמאזוצ ןוא
 ןוא ן'קַאשז וצ טייהנעבעגרעביא ןימ ַאזַא ןעגייצסיורא ןעבױהעגנָא
 ףעטעדנואוורעפ רעד זַא ,בעיל ןעוועג זיא םהיא סָאװ ,סעלא וצ
 ןעמונענ רהיא ייב טָאה ןוא טכאדרעפ ַא ןענעירקעג טָאה עקעּפ
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 רעדָא רעגנוה םעד ,ןברק םעד ףיוא גנורּפש םעד ,טקניטסניא

 סָאד זַא ןוא .ךאלקיטש ףיוא םהיא טסייררעצ סָאוו ,החיצר יד

 -אזעגנָא השוריב םאזננאל יד יוװ רהעמ טינ יקַאט זיא ןעסיוועג

 -עג סָאד זַא ? סָאװ זיא -- ,טייקגיטכערעג ןופ ןעעדיא עטלעמ

 ןוא ,טינ טרָאפ רעבָא רע טָאה ןענע'גרה וצ טכער םעד ןופ ?היפ

 ץלַא ךיז רע טָאה ,ןעדערוצרעביא ךיז טהימעב טינ ךיז טָאה רע יו

 .טכער ַאזַא ךיז ןעמהענ וצ ןעדערנייא טנַאקעג טינ

 ייז טָאה רע .ןעגנאנעגייבראפ גיהור ךיז זיא ָאנור ןוא

 ייז .ןעליוק גראב םעד ייב ,ןעניובנעלע ן'טימ טרהירעגנָא טעמכ
 ךיז ןעבָאה ייז רעבָא .םעהטא ןייז טלהיפרעד ךיז ףיוא ןעבָאה

 ; ןעביוהעגפיוא טינ ךיז טָאה דנַאה ןייק .עטיוט יו ,טרהירעג טינ

 עטכידעג יד ןוא ,ןעכָאטשעגניירא טינ ןעמ טָאה רעסעמ ןייק

 ןופ טינ וליפא ,ןערָאװעג טגיהורנואעב טינ זיא שינרעטסניֿפ

 ךָאנ ,ייז ןוא ,טירט ןהעצ קעװַא ייז ןופ ןיוש זיא רע .רעטיצ ןייק

 ןענייז ,ןעליוק גרַאב םוצ סעציילּפ יד טימ טלעגאנעגוצ יװ ץלַא
 םענייא םעד ראפ קערש סיורג ןיא ,םעהטָא ןַא ןהֶא ןענַאטשעג

 ןיא טרהירעננָא ייז טָאה רעכלעוו ,ןעטנעפַאװעבנוא ןַא ,ןַאמ
 .גנַאג ןעניהור ןייז

 .החיצר ןוא הּפרח ןופ ןערהערט יד טקיטשעג ןעבָאה ן'קַאשז

 !טינ ןָאק'כ !טינ ןָאק'כ --
 רהיא וצ ךיז ,ןענירעוועס ןעמהענמורא טלָאװעג טָאה רע

 רעבָא .ןעטסיירט םהיא לָאז יז ,ןייז ?חומ םהיא לָאז יז ,ןעילוטוצ

 טָאה רע .טרהעקעגבָא םהיא ןופ ךיז יז טָאה ,טרָאוװ ַא ןהֶא

 ערהיא זַא ,טלהיפענ זיולב טָאה ןוא ,טנעה יד טקערטשעגסיוא

 -ניפ יד ןעשיווצ ןופ טשטילגעגסיורא םהיא ךיז ןעבָאה רעדיילק

 טפיול רע .קעווא ליטש טפיול יז יו ,טרעהענ זיולב טָאה רע .רעג

 -ילַצעלּפ רהיא ! טסיזמוא רעבָא .ןעדנוקעס ענינייא ךָאנ רהיא

 -כאווש ןייז טָאה .טשימוצ רהעמ ךָאנ םהיא טָאה ןענירטנע רעכ

 ? ןיוש םהיא יז טעטכאראפ ? טכארבענפיוא ױזַא יקַאט יז טייק

 ןַא ןוא .ןענָאיכָאנ טינ רהיא רע רָאט טייקניטכיזרָאפ סיוא

 ,שינעטסיוו רענעזָאלראפ רעד ןיא ןייֵלַא רענייא ןעבילבענ זיא רע

 -עננָא םהיא טָאה ,טכיל-זאנ ךאלעטניּפ עלעג יד ןופ טקעלפעב
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 ןהעטש ןעבילבענ לָאמ ַא טימ ןענייז ענירעוועפ ןוא קַאשז

 טָאה ןיילַא לַאפוצ רעד .טרָא ןופ טרהירענ טינ ךיז ןעבָאה ןוא

 ןעבָאה ייז ןוא .ןעליוק גרַאב ַא ןעבעל טקנוּפ רעהַא טכַארבעג ייז

 -ענ סעּפע ךיז ןעטלָאװ ייז יוו ךיילנ ,ןעליוק יד וצ טעילוטענ ךיז

 ןופ ?ייהט ַא יו ןערעוו ,ןײרַא גרַאב םעד ןיא ןעקורניירַא טלָאוװ

 -נוטנייא ךיז ,רהיא טימ ןעשימפיונוצ ךיז ,טנַאװ רעצרַאוװש רעד

 טינ ןעבָאה ייז ןוא .שינרעטסניפ רעצרַאוװש-טניט רעד ןיא ןעק

 .טעכודעג

 גיסיירד םיוק .ייז וצ ךיילנ טהענ ָאבור יוו טהעז קַאשז ןוא

 יר טרעוו טירש ןעדעי טימ ןוא ,ּפָא םהיא טלייהט ךָאנ רטעמ

 ןעטסָאמענּבָא יו ,ניטכיר ןוא גיסעמלעגער ,רעגינעוו עקערטש

 ...?זמ ןערעטסניפ ןייז ןופ לעקידנעּפרעּפ ןעזָאלסלהיפענ םעד טימ

 ...ןהעצ יוו רהעמ טינ ןיוש ...ןעבילבענ טירט ניצנַאװצ ךָאנ

 טעוװ רעפעמ סָאד ןוא ; ךיז ןעבעל ןעבָאה םהיא טעוו קַאשז
 ןיא ךיילנ ןעגנַאלרעד םהיא טעוו רע ןוא ,ױזַא טָא ןעביוהפיוא רע

 סטכער ןופ רעסעמ ן'טימ רהָאּפ ַא ךָאנרעד ןוא ,ןירַא ?עגרָאנ

 .ןוהט טינ יירשענ ןייק לָאז רע זַא ,סקניל ףיוא

 ַא ןהֶא רָאנ ןערָאװעגנ עדנוקעס עדעי זיא ן'קַאשז ייב ןוא
 ןעטסוּפ ןייז ןיא טהערדענ םהיא ךיז ןעבָאה ןעקנאדענ יד ;ףופ

 ןופ סָאמ יד ןערָאלראפ רָאנ טָאה רע זַא ,שינעלייא ַאזַא טימ חמ

 ,ןעסָאלשעב ךיז טָאה רע סָאװ ראפ םימעט עטונ עלא יד ..טייצ

 העדיוו טָאה רע ,קנאדענ ן'פיוא ןעמוקעג רעדעיוװ םהיא ןענייז

 .ןופרעד ןענלָאפ יד ןוא ןעכאזרוא יד ,דרָאמ םעד טכארטעב

 : ....טירט ףניפ ךָאנ :

 ;רַארג ןעטצעל ן'זיב טגנערטשעננָא ,טייהנעסָאלשטנע ןייז

 טעוװ רע סָאװ ראפ טסייוו רע ןוא ןענע'נרה זומ רע .טּפעפ זיא

 .ןענע'גרה

 לָאמַא טימ ןוא ,..טירט ןייא ךָאנ ...טירט ייווצ ךָאנ

 -נייא ןעצנאנ ןיא רע זיא ץעז ןייא ןופ יוו .שינערהעקרעביא ןַא

 יײזַא טינ ןעק רע ,ןענע'נרה טינ טעוו רע ! ןיינ ,ןיינ ,ןעלאפעג

 ןייק טימ .ןעטניה ןופ ןעשנעמ ןעטנעפאוועבנוא ןַא ןענע'גרה

 םעד ןעמ ףראד וצרעד .טינ רעדרעמ .ןייק ןעמ טרעוו תויאר
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 ייז ,ךיז ןופ טירט גיצנַאװצ ַא זיולב ,ןעהעזרעד רעדעיוו םהיא
 טינ ייז לָאז'מ ,טנעוו יד ייב טרַאשעג ןעטסעב םַא יו ךיז ןעבָאה
 .ןעהטַארראפ ךָאנ ייז ןָאק טירט רעשלַאפ רעדעי .ןעהעז

 -ףובעגסורַא רע טָאה -- ,ןעקַאּפ טינ םהיא ןעלעוו רימ --

 םעד רונ טכיירגרעד רע זַא -- ;רענהייצ יד רעטנוא טעשט
 .םיוא זנוא ןופ ךיז רע טהערד ,טסילַאנגיסינעוֶו םעד ןּופ ןעטסָאּפ

 : חמ ןיא ןעקַאה ןיא ןעטלַאהעג םהיא טָאה יז רעבָא
 ! העג ,העג -- י

 ןיא ,ץַאלּפ םענעפרָאװרעּפ םעד ןיא ,טונימ רעד ןיא ןוא

 -יורנ ַא ןופ שינעטסיוװ רעד ןיא ןוא ,שינרעטסניפ רעטכידעג רעד
 רעד יו ,ןעסָאלשעב ףךיז רע טָאה ,טכַאנ ייב עיצנַאטּפ רעס
 טָאה רע .לעסעג ןעכילדניירפ ןייז ןיא רעדיינש-לעגרָאג רע'תמא
 טכַאמעג ךיז טָאה ןוא ,קערש טימ רעבָא ,טלייאענרעטנוא ךיז
 זיא דרָאמ רעד זַא ,ןעטנעמונרַא טימ ךיז גידנעזייוורעד ,הטומ
 ךָאנ ענעסָאלשעב ַא ןוא ,עכילצעזעג ַא ,טַאהט ענולק ַא ךילטנענייא

 סָאד ,ןוהט וצ סָאד טכער ַא רע טָאה סיוועג .ננונעלרעביא עשינָאל
 טולָאסבַא זיא טולב ס'םענעי דלַאב יװ ,ןיילַא ןעבעל ם'ןופ טכער

 ן'טימ ךָאטש ןייא .ץנעטסיזקע ענעגייא ןייז ריפ טושּפ גידנעווטיונ
 .סנייז זיא קילנ סָאד ןוא ,רעסעמ

 -ָאירעד טינ םהיא ןעלעוו רימ ,טינ ךָאנ םהיא ןעבָאה רימ
 -רעמעב ,רעטרעוו יד טלָאהרעדיוװ החיצר טימ רע טָאה -- ,ןענ
 ס'טסילַאנגיס-געוו םעד רעבירַא ןיוש זיא ןעטאש רעד יוװ ,נידנעק
 ! סיוא ,ןיוש ! החרט רעזנוא טסיזמוא --= .ןעטסָאּפ

 -צולּפ םהיא יז טָאה טנַאה רעזעוורענ רהיא טימ ? יז רעבָא
 .ךיז ןעבעל טלעטשעגבָא םהיא ןוא םרָא ן'ראפ טּפַאכעגנָא גנול

 | ! קירוצ טמוק רע ,העז --
 ךיז טָאה רע .טרהעקענמוא ךיז טָאה ָאבור ,ךילקריוו ,ןוא

 רשפא .ייז וצ טרהעקענמוא ךיז ךָאנרעד ןוא ,סטכער ןעמונענ
 סעציילּפ יד רעטניה זַא ,טלהיֿפענ יו ױזַא סעּפע יקַאט רע טָאה

 ץלַא ךיז רע זיא ךָאד ? טירט ןעדעי ךָאנ רעדרעמ םהיא ןעהעג
 סָאװ ,רעטכעוו רעיירט ַא יװ ,טירט עניהור ענייז טימ ןעננַאגעג

 .קעװַא ךיז טהעג רע רעדייא ,ןעקוקעב גיטכיר סעלַא רעהירפ זומ
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 םהיא ןיא ןעמהטָאנײרַא טנָאקעג טיײקטגַאװעג רהיא ןופ טָאה יז
 -וצ ענעמָאקלָאפ יד ,טייהנעבעגרעביא ענידנעטשלָאפ יד ,ןיירַא
 .סנעבעל ערעייז ןופ גנוצלעמשנעמַאז

 ןוא ,וויטָאמָאקָאל ַא טעשטסיווסעג טָאה סנעטייווהעד ןיא
 ןופ רעֶנעֶט עשילָאכנַאלעמ טימ שינרעטסניפ יד טליפעגנָא טָאה

 -- ,ּפַאלק ַא טרעהעג גיסעמלענער ךיז טָאה עלייוו עדעי .רעיורט
 טָאנ ,טמוק רעכלעוי --- ,רעמַאה ןעזעיר ַא ןופ ןעלַאפ סָאד יו

 -יוהענפיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמוט רעד ןוא .ןענַאװ ןופ סייוו
 -נעבעווש ןופ ןעהייר טימ ?עמיח םעד טקעדעב טָאה ,םי ם'ןופ ןעב

 וצ טניישענ ןעבָאה עכלעוו ןופ ןעסַאּפ ענעסירוצ יד ,סנעקלָאװ עד .

 ...ךאלרהער זַאנ עדנענערב יד ןופ ןעקנופ יד ןעלעטשרעפ

 טָאה ,טשוקעננָא נונעג ךילדנע ךיז טָאה ענירעוועפ זַא ןוא
 רהיא זַא ,רהעמ טינ ןיוש טריטסיזקע ןיילַא יז זַא ,טלהיפענ יז
 .םהיא וצ רעבירַא זיא המשנ עצנַאג

 סָאד טנעפעעג טַאהעג ןיוש רע טָאה גנוגעוועב עלענש ַא טימ
 עטקיטשראפ א טימ ןעטלַאהענבָא ךיז טָאה רע רעבָא .רעסעמ
 : הללק

 ףָאד טחהעג רע -- : טרעטַאמענ ךיז יּבַא ! ?עווייט םוצ ---

 !קעװַא

 -נעהָאנ ץלַא ןעמוקענרעטנוא זיא ןעטאש רעד ,ךילקריוו ןוא
 ןיא לָאמא טימ רע טמענ ןוא ,ייז ןופ ןַאּפש גיצפניפ ַא זיב רעט
 -ענ יד טִיַמ ,קעװַא רָאנ ךיז טהענ ןוא סקניל עוועריק ַא ךיז טיג

 םָאװ רַאפ טינ טָאה סָאװ ,רעטכעוו-טכַאנ םעד ןופ טירט ענעסַאל
 .ןעניהורנואעב וצ ךיז

 : טזָאלענבָא טינ יא טָאה ענירעוועס רעבָא

 : ! העג -- ,ךָאנ םהיא גָאי ---

 וא רעהירּפַא רע ,טזָאלעגקעװַא עדייב ךיז ןעבָאה ייז ןוא
 ךיז ןעבָאה ייז ןוא ; טירש ַא גידנעטערטבָא טינ ,םהיא ךָאנ יז
 ּוצ טינ ךיז נידנעהימעב ,ןַאמ םעד ךָאנ טנָאיעג ,ט?ייאענ עדייב
 םעד ןעבעל ,םהיא ייז ןעבָאה טנעמָאמ ןייא ,.שיור ןייק ןעכַאמ

 ַא רעכָא ךיז ייז ןעֶבָאה .ניוא ןופ טזָאלענסױװַא ,?ַאטשיןישַאמ
 ןעֶּבָאה ייז ןוא ,טקַארט םענסַאּפָאז ַא רעבירַא ךיילנ ןוחטענ זָאל
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 -בָאנ טנעקעג ייז ןעבָאה ,ןעגיולפעגכרוד זיא זיומ-רעדעלפ ַא : ןענ

 ןהעטש ןעבילבעג ןענייז ייז .ןעגנונעוועב עלענש ערהיא ןענלָאפ

 ערעייז טלעטשעגנָא ןעבָאה ,ןעליוק ןעפיוה ַא ןעבעל ,ךילנעוועבנוא

 -סיזקע רעייז ןופ טפַארק רעצנַאג רעד טימ ןערעיוא ןוא ןעניוא

 : ןעשטּפעש ןעפונעג ךיז ייז ןעבָאה טציא .ץנעט

 ? יירשעג-ףור ןימ .ַא ,ןעטרָאד ,טרעהעג וטסָאה --

 ,ןָאגַאװ ַא טרהיפעגניירַא לַאטש ןיא ןעמ טָאה סָאד ,ןיינ --

 -ירקס דמַאז יד ...רעצימיא טהעג ,סקניל ,טרָאד רעבָא --

 .טעּפ

 ,סנעפיוה יד רעביא סערוׂשטש יד ןעפיול סָאד ,ןיינ ,ןיינ ---

 .ךיז ןעטיש ןעליוק יד ןוא

 םהיא יז טָאה גנולצולּפ .רעבירָאפ ןענייז ןעטונימ ענינייא

 .טקירדעגוצ ךיז וצ רעקרַאטש ךָאנ

 ! רע זיא טָא --

 ,טינ רָאג העז ךיא ? ואוו ---

 / טמוק ןוא ,גנולײטבַא-טכַארּפ יד ןעגנאגעגמורַא זיא רע ---
 ! טנַאװ רעסייוו רעד ףיוא ןעטָאש ןייז זיא טָא ...זנוא וצ ךיילנ

 רענייא רע זיא ,,.קעלפ רעלעקנוט רעזעיד טָא טסניימ ֹוד ---

 ?ןייֵלַא

 .ןיילַא רענייא זיא רע ; ןיילַא ,אי --

 םהיא ךיז יז טָאה טנעמָאמ ןעדנעדיישטנע ןעזעיד ןיא ןוא

 טקירדעגוצ טָאה ןוא זלַאה ן'ףיוא ןוהטעג ףרָאװ ַא ענעגושמ ַא יוו

 ַא ןופ שוק רעד ןעוועג זיא סָאד .ענייז וצ ןעּפיל עסייה ערהיא

 טלָאװעג טָאה יז ןעכלעוו טימ שוק ַא -- ,רעּפרעק ןענידעבעל

 ,םהיא טָאה יז בעיל יו .ןײרַא םהיא ןיא טולב רהיא ןעסיגרעביא

 ןעוועג רונ לָאז יז ןעוו ! ְךַא ! ןעטייווצ םעד טָא טסַאה יז יװ ןוא

 ,ןוהטעג  לָאמ גיצנַאװצ ןיוש סע יז טלָאװ ,הטומ םעד ןעבָאװ

 ; טייקכילמהענעגנַאנוא עכילקערש יד ןערָאּפשרעּפ וצ םהיא יבַא

 -עג ךיז טָאה יז ,ןענעיד טינ רהיא ןעגעלפ טנעה ערהיא רעבָא

 .ןַאמ ַא ןופ טנַאה יד טפרַאדעג ןעמ טָאה ָאד ; ךַאװש וצ טלהיפ

 סָאװ ,עניצנייא סָאד ןעוועג זיא שוק רעכילדנענוא רעזעיד ןוא
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 ,רעו?ָאװער םעד ןעמונעג טָאה רע יװ ,ןעהעזעג בָאה ךיא ...סָאוו

 רלַאב רעכיז טעוװ רע זַא ,טסייה סָאד ...ןעסעגרעפ טָאה רע סָאװ

 .עיצנַאטס יד ןעקוקעב ןהעג

 ןַאּפש ניצנַאװצ ַא ןוא ,,ליטש ןערָאװעגנ רעדעיװ זיא סע

 : טגָאזעג רע טָאה רעטייוו

 ןענַאד ןופ טע'בנג'ענוצ טכַאנ ייב ןעטכענ ןעבָאה םיבנג ---

 ,רעכיז זיא סָאד ,ןעמוקוצ דלַאב טעוו רע ...יילב

 רערעיוו עדייב ןענייז ייז ,ןוהטענ רעטיצ ַא טכייל טָאה יז

 יז .רעטייוו ןעננַאנעג םַאזגנַאל ןענייז ןוא ,ןערָאװעג ןעגיושנַא

 ,רעסעמ ַא ן'תמא ןיא יקַאט סָאד זיא : ןעלפייווצ ןעמונעג טָאה

 ַא םהיא יז טָאה לָאמ ייווצ ? ענעשעק ןייז בא טרַאּפש סָאװ

 טימ ןוהטעג רהיפ א טָאה יז .ןענייצרעביא וצ ךיז םוא ןוהטענ שוק

 .העכיז ןעוועג טינ ץְלַא ךָאנ זיא ןוא סופ ןייז רעביא טנַאה רעד

 ,םהיא גנידנעשוק ןוא ,טנַאה יד ןעזָאלעגרעטנורַא ןַאד יז טָאה

 -עמ רעד ןעווענ זיא סָאד ,אי .ענעשעק ןייז טּפַאטעגנָא יז טָאה

 קרַאטש יז גידנעקירדוצ ןוא ,ןענַאטשרעּפ דְלַאב יז טָאה רע .רעס
 רעיוא ןיא ןוהטעג עשטּפעש ַא רהיא רע טָאה ,טסורב ןייז וצ

 : ןירַא

 .יירפ ןערעוו טפעוו וד ןוא ,ןעמוק דלַאב טעוו רע --

 ייז ּךיז טָאה סע ; ןעסָאלשעב ןעוועג ןיוש זיא דרָאמ רעד

 רונ ,סיפ ענענייא ערעַײז טימ טינ ןעהעג ייז זַא ,ןעזעיווענסיוא

 .הרע רעד רעביא ייז טגנָארט טפַארק עכילריטַאנרעביא ןַא זַא

 -ענ סָאד לעיצעּפס .טפרַאשרעפ גנולצולּפ ךיז ןעבָאה םישוח ערעייז

 ,טנעה יד ייב טרהירעגנָא ךיז ןעבָאה ייז זַא .גנורהירעב ןופ ?היפ

 ערעייז ןופ גנורהירעב עטסעדנימ יד ןוא ,טנערבעג ייז סע טָאה
 ןעבָאה ייז ,לענָאנ ַא טימ סיר ַא יו טלהיפעג ייז ןעבָאה ןעּפיל

 ןעזָאלב סָאד ןוא ןעפיול סָאד ,שיורעג ןעטסטייוו םעד טרעהעג

 ןופ טירׂש יד ןוא ןעגנַאלק עטקיטשרעפ יד ,ןעוויטָאמָאקָאל יד ןופ

 .שינרעטסניפ רעד ןיא טכליהעג ןעבָאה סָאװ ,רעהעגייבראפ יד

 -ָאה ייז ,טכַאנ רערעטסניפ רעזעיד ןיא ןעהעז טנָאקעג ןעבָאה ייז

 ןעכַאז יד ןופ ןעקעלפ עצרַאװש יד ןעדיישרעטנוא טנָאקעג ןעב

 ' =יוא יד ןופ בָארַא ייז טלָאװ ןַאמוט ַא סעּפע יוװ ךיילנ ,ייז םורַא
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 לי יה קט לט ט רע -

 םהיא ןָא ףיז טָאה יז יוו גידנעהעז טינ ,רע זַא ;טירט ןעטכייל

 יז זַא ,גידנעהעזרעד ,ןוחטעג רעטיצ .ַא שזַא טָאח - ,טּוחירעגְנָא

 .טמעראמוא םחיא יז טָאה ,ןעקָארשעגרעביא םהיא טָאה

 עשטּפעש ַא יז טָאה --- ,ןעקָארשעגּרעביא ךיד ָּכָאדיךיא --

 .ןוהטעג

 -ייק ,ןהעג רימָאל ...טעטרַאוורע ףיד בָאה דיא ,ןיינ ,{יונ --
 .ןעחעז טינ טציא זנוא טעוװ רענ

 ליטש ייז ןענייז ,עילַאט רעד ייב ְךיִז גידנעמהענמוודַא ןוא
 טייז רעזעיד ןופ .רעצעלּפ עֶטְסוּפ יד רעביא ןערעיצַאּמש קעװַא

 -רעפ ענינייא ןיא ןּוא ,ךַאלרהעריזַאנ גינעוו ןעוועגנ ןענייז לַאזקָאװ

 -דעד ןוָפ רעבָא .ןעווענ טיִנ זַאג ןייק רָאג זיא ךַאלעקניװ עטקור

 -ערּב יו ,טעשטשילבעג ייז ןעַּבָאה ,וצ ןָאיצנַאטס רעד ּוצ ןעטייוו

 .ןעקנופ עדנענ

 -קעװַא טָאה יז .גידנענייווש ,ןעגנַאגעג ױזַא ייז ןענייז גּנַאל

 -םיוא יז טָאה לָאמ סעדעי ; לעסקַא ןייז ףיוא ּפָאק רחיא טנעלעג

 ,דיז גידנעניּובנֶא ,רע ןוא ,טשוקעג םהיא ןוא ּפָאק ּםעד ןעביוהעג

 .ּפָאק ןיא ןוא ,ןעפיילש יד ףיוא טשוקעג יז טָאה

 טזָאלעג לָאמַא טימ ךיז טָאה סרעטסיולק יד ןופ ןעטייוו ןופ

 .טנענרָאמ רהוא סנייא ןופ גנולק רעלָאפסקורדנייא רעד ןערעה

 -מוא ,ייֵז לייוו ,ןעוועג רונ סָאד זיא ,טדערעג טינ ןעבָאה ייז בוא

 -עג ס'נעטייווצ םעד רענייא ןענַאטשרעּפ טונ ןעֶּבַאה ,עטמרא

 ןערעוו ןענעלפ ןּוא ,םעד ןופ זיולב טכַארטעג ןעֶבָאה ייז .ןעקנַאד

 .טנעגענעב ךיז ןעבָאה ייז יו דלַאב ױזַא ,םעד ןיא טּפאזעגנייא יוו

 -סיוא ךֶאֹנ ןעמ ףרַאד עשז ּסָאװ וצ ,ןעגנַאנעננָא זיא טיירטש רעד

 רָאנ ףרַאד ןעמ ןעוו ,רעטרעוו עזָאלצונ יד ףךיוה רעד ןיא ןענָאז

 םוא םהיא וצ ןוחטעג היצ ַא ךיז טָאה יז ? ןעלדנַאה ךילטנענייא
 רעד ןיא רעסעמ טָאד טלהיפרעד יז טָאה ,ןעמהענוצמורַא םהיֵא

 -ָאלשעב ךיז טָאה רע זַא ,ןייז סע ןעּק .ןעזיוה ענייז ןופ ענעשעּק

 ? ןעס

 ןעּפיל ערהיא ,טקיטשעג יז ןעבָאה ןעקנַאדעג ערהיא רעבָא

 : ןוהטעג עשטּפעש ַא םיוק טָאה יז ןוא טנעפעעג ךיז ןעֶבָאה
 בעילוצ טינ סייוו ךיא ,ןעמוקענּקירוצ סָאוו רָאנ זיִא רע ---
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 ױזַא ,ןעניוא עיולב עסיורג ערהיא : טעטכריפעג טָאה רע יוװ ,ןעוו

 םהיא טָאה יז .טסגנַא טימ טליפעגנָא םהיא ןעבָאה ,ףעיט ןּוא דלימ

 =עוועּב ןייק טימ ,טרָאװ ןייק טימ םהיא טָאה יז ,טגָאזעג טינ רָאנ

 ןעווענ ןענייז ןעניוא ערהיא רעבָא ,טנָאמרעד טינ םעד ןָא .גנוג

 ןעבָאה ייז ,טנערפעג ןעבָאה ייז ,ןיילַא םעד טימ זיולב טליפעגנָא

 -עננוא יד ןעדיימוצסיוא יוו ,טסואוועג טינ טָאה רע .ןעטעבעג

 =ענסיוא ןעבָאה ןעניוא ערהיא סָאװ ,ףרואוורָאפ םעד ןוא דלוד

 ןוא םהיא ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג גידנעטש ןענייז ייז .טקירד

 רע םוראוו ,גנורעדנואוורעפ טימ לופ ןייז וצ טניישענ ןעבָאה ייז

 -עועג רהיא טימ ךיז טָאה רע ןעוו .ךילקילנ ןייז וצ טינ טגַאוװ

 -ענוצ ?ענש ךיז וצ יז טָאה ןוא ןעמונעגמורַא יז רע טָאה ,טנעג
 -עב ךיז טָאה רע זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג וצ רהיא םוא ,טקירד

 רע זיּב רָאנ רעבָא ,ױזַא ןעוועגנ ךילקריוו זיא סָאד ןוא .ןעפָאלש

 ןעננַאפעגנָא רעדעיוװ ךיז טָאה ןַאד ןוא- ; פערט יד רעטנורַא זיא

 ן'ףיוא רהיא טימ ךיז טָאה רע ןעוו .ןעסיוועג ן'טימ ןעלגנַאר סָאד

 יװ ןוא ,סַאלב ןעוועג רע זיא ,ןעהעזעג רעדעיוו גָאט ןעטייווצ

 ,גני?נייפ ַא ייב יוו ,טעשזדנָאלבענ ןעבָאה ןעניוא ענייז ,טשימוצ

 חסיױרַא טָאה יז .טַאהט רעניטיונ ַא ןופ ןעהערדסיוא ךיז ?יוו סָאװ

 זיא יז ;טרָאוװ ןייק גידנענָאז טינ ,ןייוועג ַא טימ טצַא?ּפעג

 ּבידנעלהיפ ךיז ,טנייווענ ןוא זלַאה ן'פיוא ןעלַאפעגפיורַא םהיא

 -ַנָא ןעוועג זיא ,רעטרעדורוצ ַא ,רע ןוא ; ךילקילגנוא ךילקערש
 ןעכַאמ טזומענ טָאה ןעמ ,ןיילַא ךיז וצ ננוטכַארעּפ טימ טליפעג

 .ןופרעד עדנע ןַא

 טימ טנערפענ יז טָאה -- ? טסליוװ ,ןעטרָאד ,גאטשרענָאד --

 .עמיטש רעגירעדעיג ַא

 ,ןעטרַאוו ריד ףיוא ?לעוו'כ ; גאטשרענָאד ,אי =-
 -ניפ א רהעז ןעוועגנ טכַאנ יד זיא גאטשרענָאד םענעי

 טקעדעב ,ץרַאוװש ןוא ענרומכ ,ןערעטש ןהֶא ?עמיה רעד ,ערעטס

 רעד ןעמוקענ קַאשז זיא ,ךילנהעוועג יװ .םי ם'ןופ ןַאמוט ן'טימ

 ןוא עקזייה ס'אינַאוָאס רעטנוא ןענַאטשענ זיא רע ; רעטשרע
 ןעוועג זיא שינרעטסניפ יד רעבָא .ן'ענירעוועפ ףיוא טרַאוװעג טָאה

 ַאוַא טימ ןעפיולוצ ןעמוקענ זיא ענירעוועפ ןּוא ,טכידעג ױזַא
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 "עג טָאה רע זַא ,ןעהעזסיוא לָאז סע זַא ױזַא --- ,ןָאיצנַאטס רעד

 -רָאד .טע'גרה'רעד םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,םיבנג טקעדטנע סיוװ
 ןעטונ ַא ןופ טסואוועג רע טָאה ,ןעליוק גרעב יד רעטניה ,ןעט
 ץארט  .ןערַאנרעּפ ןיהַא ןענָאק רונ םהיא לָאז ןעמ יבַא ,ץַאלּפ

 -נַארַא ןעמונעג טציא רָאנ רע טָאה ,ןעפָאלשוצנייא שנואוו ןַײז
 -קעװוַא ךיז טעוװ רע ואוו ,טעװענַאלּפעג טָאה ,ענעצס יד ןערישז
 לעטש ן'פיוא םהיא ןוא ןוהט קַאה ַא טעוװ רע יװ ,ןעלעטש

 ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא רעבָא ; ןעגעלקעווַא
 םהיא ןיא ךיז טָאה ,טייהלעצנייא עקניניילק עדעי ןענעכערסיוא
 ,לעקע רערַאבגעיזעבנוא רעבָא רעטקיטשרעפ רעד טקעוורע קירוצ
 ,ךיז רעסיוא ןערָאװעג זיא רע ןוא ,טסעטָארּפ רעכילרעניא רעד
 ! ןעדרָאמ טינ טעוװ רע ! ןיינ ,ןיינ

 "רהיפכרודנוא ,שירעיהט רָאפ ןיוש םהיא סע טמוק טציא
 "יצ רעד טעוועטנובעגפיוא ךיז טָאה םהיא ןיא ,ךילנעמנוא ,רֵאּב
 רעד ,גנוהעיצרע ןופ טכַאמ עטלעמַאזעגנָא יד ,שנעמ רעטריזיליוו
 ןופ לַאטיּפַאק רערַאבטכינרעּפנוא רעבָא ,רענעבילקעגנָא-םַאזגנַאל

 רע טָאה סָאד --- ,ןענע'גרה טינ רָאט ןעמ .ןעעדיא עטנע'שרי'עג

 דלַאב יו ; תורוד-רוד ןופ ךלימ רעד טימ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא
 רעטלערעעגסיוא ןייז טָאה ,ןעקנעדעב ךיז ןעמונעג רונ טָאה רע
 ןופ ,ןעעדיא ערענייפ טימ טליפעגנָא ןעויעג זיא רעכלעוו ,חומ
 ,ןעדרָאמרע ,יקַאט ,אי .דרָאמ םעד קערש טימ טּפוטשעגבָא ךיז
 טגנערב טקניטסניא רעד ןעוו ,ןעגנואווצענ זיא'מ ןעוו רונ רעבָא
 בעילוצ ,טנעכערעגסיוא ,טסואוועב ןענע'גרה רעבָא ! וצרעד

 ! סלאמעינ ,סלַאמעינ ,ןענָאק טינ רע טעוו סָאד ,ןיינ ,סערעטניא

 =ָאלשעגנייא ךילדנע זיא קַאשז ןעוו טגָאטעג ןיוש טָאה סע
 עכילסעה יד זַא ,טכייל ױזַא ןעוועג זיא ףָאלש רעד רעבָא .ןעפ

 ּוה .םהיא ןיא ןעגנַאנעגנָא ץלַא טייהרעטשימוצ זיא עטַאבעד
 יד ןעוועג ןענייז םעד ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,געט ענינייא
 טעדיימעגסיוא טָאה רע .ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ןופ עטסנירעיורט
 ףיז ןעמוק טינ לָאז יז זַא ןעלהעפעב רהיא טָאה רע ,ן'ענירעוועס
 ,ןעניוא יד ןיא ןעקוק וצ רהיא טעטכריפעג טָאה רע : תבש ןעהעז
 -עג יקַאט זיא'ס ןוא ,ןעהעז טזומעג יז רע טָאה גַאטנָאמ רעבָא

 א
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 וצ ךוזרעפ ַא טכַאמענ קַאשז טָאה סולשעב ןעזעיד ךָאנ

 ַא יירד ןעגנילק טפרַאדעג דלַאב ןיוש ָךָאד טָאה סע ; ןעפָאלש

 גנולצולּפ יוװ ,ןעלמערד וצ ןעגנַאפעגנָא ןיוש טָאה רע .,רענייז

 ויא רע ןוא ןוהטענ ביױה ַא םהיא לעסערט רעקרַאטש ַא טָאה

 ,ןַאמ ןעזעיד ןעטיוט .נידנעמעטָא םיוק טעב ןיא ןעציז ןעבילבעג

 -רעד נעילפ ַא ןעוו ? וצרעד טכער סָאד ןעד רע טָאה !טָאג ןיימ

 - טָאה לָאמַא .ּפַאלק ןייא טימ יז רע טשטעווקרעד ,םהיא טעשטוק

 םַאלק ַא טימ רע טָאה ,סיפ יד ראפ טהערדעג םהיא ץַאק ַא ךיז
 -טסימוא טינ ,תמא --- ,ןעקור םעד טקַאהעגרעביא רהיא סופ ןוֿפ

 ףיז רַאפ טזומענ טָאה רע ! ןעכיילנ ןייז ,ןעשנעמ א רעבָא .ענ

 -העד וצ ךיז םוא ,ןעננונעלרעביא עשינָאל ענייז ןעלָאהרערעיױװ

 יד ןופ טכער סָאד ,ןעטיוט וצ טכער סָאד טָאה רע זַא ,ןעזייוו

 ןעזומ סָאװ ,עכַאװש יד ןופ טרעטשעג ןערעוו עכלעוו ,עקרַאטש

 -עיד ןופ יורפ יד טבעילעג טציא טָאה םהיא .ןערעוו טעטכינרעפ

 םהיא םוא ,יירפ ןייז טלָאװעג טציא טָאה ןיילַא יז ןוא ןַאמ ןעז

 טעװ רע .ןענעמרעפ רהיא ןעבענקעווַא םהיא ןוא ןעטַארייה וצ

 -עב ףלעוו ייווצ ןעוו .רהעמ טינ ,ננורעטש ַא ןערַאשקעװַא זיולב

 טנעיזעב ,יז ַא ךיז טניפעג ייז ןעשיווצ ןוא ,דלַאװ ןיא ךיז ןענגענ

 ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןעכַאװש םעד רערעקרַאטש רעד טינ ןעד

 יװ ,טבעלעג ןעבָאה ןעשנעמ יד ןעוו ,סנעטייצרַאפ ןוא ? רענהייצ

 -עֶלַא ךָאנ ,הבקנ עטשניוועג יד ןעד טָאה ,ןעלייה יד ןיא ףלעוו יד
 ןעסירענסױרַא יז טָאה רעכלעוו ,ןענינעי םעד וצ טרעהענ טינ ,ןעמ

 ןופ ץעזענ סָאד זיא ױזַא זַא ,ונ ? רעננעג ענייז ןופ טולב ן'טימ

 -ער יד טכַארטעבנַא ןיא גידנעמענ טינ ןענלָאפ ןעמ זומ ,ןעבעל

 ןענָאק וצ םוא טרהיפעגנייא רעטעּפש ןעבָאה ןעשנעמ סָאװ ,ןלעג

 .ןעמַאזוצ ןעבעל

 -עבנוא ןעמוקענרָאפ טכער ןייז םהיא זיא ,זיײװכַאלסיב
 טָאה סולשעב ןייז יו ,ןעלהיפ ןעמונעגנ טָאה רע ןוא ,רַאבטיירטש

 רע טעוװ ןָא ןענרָאמ ןופ : טקרַאטשעג רעדעיוו םהיא ןיא ךיז

 ןעכַאמ ניטרעפ ךיז טעװ ןוא עדנוטש יד ,ץַאלּפ םעד ןעכוזסיוא

 ןייז טעװ ,לעפייווצ ענהָא ,ןַאלּפ רעטסעב רעד .טַאהט רעד וצ

 םּורַא ןעקוקמורַא טהעג רע ןעוו ,טכַאנ ייב ןעכעטש וצ ן'ָאבוד
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 םהיא ָאד זיא עשזיסָאװ ! ןעקנוזעגנייא טרעוו עינרענע ענילָאמַא

 -לעצנייא ןייק --- ,ָאטינ ,ָאזלַא ,זיא עכַאזרוא ןייק ? ןעווענַאש וצ

 םעללַא .ןעבעל סָאד ןעקנעש וצ םהיא סָאװ רַאפ טינ ןָאזער רענ

 טמּוק עגַארפ רענלעצנייא רעדעי ףיוא םירָאװ ,םהיא ןענעג זיא

 רע רעסענ זיא ןעמעלַא ראפ זַא ,רעפטנע רעניצנייא רעד ץְלַא

 -נייא ןעוועג טלָאװ ןעסילשעב ןענָאק טינ ךיז ןוא ,ןעברַאטש לָאז

 ,ןָאלטומ ןוא שירַאנ ךַאּפ

 רעכלעוו ןוא עציילּפ ןיא טהירבעג טָאה'ס ןעכלעוו ,קַאשז ןוא

 טימ זיא ,ּפָארַא םינּפ ן'טימ טרהעקענרעביא רעביראד ךיז טָאה

 רעהַא זיב טָאה רע ןעכלעוו ,קנַאדעג ַא ; ןעגנורּפשעגפיוא לָאמַא

 ּפָאק ןיא ןוהטעג ץעז ַא לָאמַא טימ םהיא טָאה ,טקרעמעב טינ

 טניז ןיוש טכוז רעכלעוו ,קַאשז ,רע .זעיּפש ַא טיס יוװ ןיירַא

 יֹזַא .טרעוו ןוא ןעדרָאמרע וצ ןעצימיא דניק ַא ןעוועג זיא רע

 סָאװ רַאפ --- ,רהעגעב ןעכילרעדיוש ןייז ןופ טגאלּפעג ךילקערש

 טימ רע טעוו רשפא ? ן'ָאבור ןענע'נרה'רעד טינ יקַאט רע לָאז

 ךֶאנ טשרוד ןייז ןעגידירפעב רעמיא ףיוא דרָאמ םענייא םעד

 םעוװ רע רונ ,ךַאז עטונ ַא ןוהט רונ טינ רע טעוו ןַאד ןוא :טולב

 ! טָאג ןיימ ,ןערעוו וצ טלייהענסיוא .ךיוא ןעלייהסיוא ךָאנ ךיז

 ןוא .,.דרָאמ ןופ רעטיצ םעד ןעלהיפ טינ רחעמ לָאמ ןייק ןיוש
 ןוֿפ רהעגעב ןעדליוו םעד ןהָא ענייז ןייז ןענָאק טעוװ ענירעוועפ

 קעװַא סעציילּפ יד ףיוא סגָארט סָאוו ,דכז ןעניטייצראפ םעד

 ,סייווש טימ ןעסָאגעב ךיז טָאה רע ןוא ...! הבקנ עטקוצּרַאפ יד

 רעד ןיא רעסעמ סָאד טַאהעג ןיוש ןעקנַאדעג ןיא טָאה רע ןוא
 ָאבור יו ,זלַאה ןיא ן'ָאבור ןיירַא סָאד רע טכעטש טָא ןוא ,טנַאה

 ןיא רע ןוא ...רעטכיר-טּפיוה םעד ןעכָאטשענניײרַא סָאד טָאה

 -נואו רעד ןופ טולב סָאד ןעוו ,טניטעזעגנָא ןוא ןעדירפוצ

 ...טנעה יד ףיוא ףױרַא םהיא טסי?פ

 ֿ?ייוו ,ןעסָאלשעב ףיז טָאה רע } ןעדרַאמרע םהיא טעוו רע
 .ןענעמראפ ןייז ,עטּבעילעג ערעייהט ןייז ,חאופר ןייז זיא םעד ןיא

 טעוו ָאט ,ןעדרָאמרע וצ ןעצימיא טרעשעב ןיוש זיא םהיא ביוא
 זַא ,ןעטסגינעוו םִא ,גידנעסיוו ,ן'ָאבור םעד ןעדרָאמרע ןיוש רע

 .סעווצ ַא טימ ןוא קיגָאל טיִמ ,ןָאזער טימ סע טוחט רע
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 זיא'ס ."ןיינ , טנַאזעג טָאה ?יומ סָאד תעשב ,"אי , טגָאזעג טָאה
 .ןעדרָאמרע םהיא לָאז רע ליוװ יז --- : רהָאלק

 טעוו יוװ ; טסננַא עסיורנ ַא ןוהטעג ּפַאכ ַא טָאה םהיא ןוא

 ? ןעלדנַאה ךָאד ָאד רע

 -קעװַא ןוא ,ןיקעזַאמ ַאוסנַארפ סַאג רעד ןיא גידנעמוקניירַא

 קַאשז טָאה ,טעּפָארכעג טָאה רעכלעוו ן'עקעּפ ןעבעל דיז גידנענעל

 חומ ןייז טָאה ןעליוו םענענייא ןייז ןענעג .ןעפָאלש טנָאקעג טינ

 ןופ גנַאפנָא סלַא זיולב דרָאמ ןענעוו ןעטכַארט וצ טרעהעגפיוא טינ

 יד זיב טנעכערעב ןוא טעווענַאלּפעג טָאה רע סָאװ ,עמַארד רעד

 ריפַאד ןוא טנעכערעגנ ,טנעלרעביא ךיז טָאה רע .ןענלָאֿפ עטסנעלק

 .ןענעגַאד ןוא

 ריז ןוא טנעלרעביא ךיז גיטולבטלַאק ,טנעכערעגסיוא גיטכיר
 ןעד זיא ,םירָאװ .ריפַאד זיא סעלַא זַא ,קַאשז טהעז ,טציהענ טינ

 ס'ָאבור ְךָאֹנ ? קילנ רעייז וצ גנורעטש ענלעצנייא יד טינ ָאבור

 טָאה רע עכלעוו ,ן'ענירעװעֿפ ןעטַארייה ,קַאשז ,רע טעוו טוט

 -ֿפַאהעב ןעֿפרַאד טינ רהעמ ןיוש ךיז טעו רע ןוא ,טרעטענראפ

 ליוא רע טעװ טלענ ןוא .ױרֿפ ענענייא ןייז ,ענייז טעװ יז ,ןעט

 -עווש ןייז ןעֿפרַאװקעװַא טעוו רע ןוא ,ןענעמרעפ ץנַאג ַא ,ןעבָאה

 ןיא ,טרָאד ,ךיז ראפ תיבה לעב ַא ןערעוו טעוו ןוא ,טיײברַא ער

 יװ ןעדער םירבח ענייז טרעהעג טָאה רע עכלעוו ןופ ,אקירעמַא

 .סעטַאּפָאל טימ דלָאנ ןערַאש רעקינַאכעמ ואוו ,דנַאל ַא ןופ

 ועבעל םעיינ ןייז ןעגעוו טריזַאטנַאפוצ ךיוא ךיִז טָאה רע ןוא

 ; ךילטֿפַאשנעדייל םהיא טבעיל יורפ ןייז == : םי טייז רענעי ףיוא

 טיירב ; ןָא רונ טמוק רע יוו ,ןענעידראפ וצ ןענָאילימ טָאה רע ןוא

 גידנעטש רע טָאה סָאד -- ,טבערטשעג טרעטשעגנוא ,טבעלעג

 ,..טרַאנעג

 ןייא זיולב ךיז טרעדָאפ ןערעוו םיוקמ לָאז םולח רעד ןוא
 "ֹוקַא -- ,ןעמַאדבָארַא ןעשנעמ ןייא זיולב ,טנַאה רעד טימ רהיר
 ןוא נעוו ןיא ריד טהעטש סָאװ ,עלעזערג ַא ,היח ַא סעּפע יו טַאר

 -רַאּפ רעניטכיוז ןייק רַאנָאז .ןעסײרפױרַא רונ טכיורב ןעמ סָאװ
 סָאװ ,ןַאמ-הרבח דעטעפ ,רעקיד רעד טָא ,טשינ ךיוא רע זיא ןיוש

 ןייז ואוו ,?עיֿפש-ןעטרָאק עשירַאנ ןייז ןיא ןוהטראפ ױזַא זיא !
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 ןיא רעסעמ סָאד טקרעמעב טָאה רע .טלעכיימשעג ט'שרטולּכ

 : .רעמלַא

 רימ וטספרַאד ,ןענע'נרה םהיא לָאז ךיא טסליוו וד ביוא ---

 טעוו --- ,ןיוש ךָאד ךיא בָאה לערעגייז סָאד ...רעסעמ סָאד ןעבעג
 ,םואעזומ רעצנַאג ַא ןערעוו רימ ייב

 "עג טסנרע םהיא טָאה יז רעבָא .טכַאלוצ ךיז טָאה רע ןוא

 7 : טרעפטנע

 ,רעסעמ סָאד םהענ --

 טָאה ,ענעשעק ןיא טנעלעגניירַא ְךיז סָאד טָאה רע זַא ןוא
 ן'זיב סַאּפש םעד ןערהיפוצכרוד םוא ןוא ןעמונעגמורַא יז רע
 : :טגָאזעג רע טָאה ,ףוס

 קעוַא ךיילג העג ךיא ...טכַאנ עטוג ַא ,לייוורעד ; טוג ,ונ --
 ביוא ,תבש ...ןעטרַאװבָא ןעסייה לעוװ ךיא ; דניירפ ןיימ וצ
 םעד רעטניה ןעטרַאו ריד ףיוא ךיא לעוװ ,ןענעגער טינ טעוו'פ

 טסעוו ? סע טביילב ,סע טסייה ,ױזַא .סַאינַאוװָאס יד ןופ זיוה

 --- ,ןעדרָאמ טינ םענייק ןעלעוו רימ --- : גיהור ייז ןוא ...? ןעמוק

 .סַאּפש ַא זיולב זיא סָאד

 דָאד קַאשז זיא ,זיא סָאד טעּפש יװ גידנעקוק טינ ,ךָאד ןוא
 -ַאטשעגנייא זיא דניירפ ןייז ואוו ?עטָאה ןיא ןעפַאה םוצ קעווַא
 -רעד ןַאמ םעד טָאה רע ןוא ,בָא טזייר רע ןעוו ,ןעגרָאמ זיב ןענ
 טָאה ןוא ,ןעמוקנָא םהיא ףרַאד סָאװ ,השורי ַא ןופ סעּפע טלהעצ
 טעוו רע רעדייא ןעכָאװ ייווצ ַא ןעטרַאוואוַצבִא ןעטעבעג םהיא
 קירוצ גידנעהעג ןוא .רעפטנע ןעטמיטשעב ַא ןעבעג ןענָאק םהיא
 רע טָאה ,ןעסַאנ ערעטסניפ עגנַאל יד ךרוד ,עיצנַאטס רעד ףיוא
 וצ ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ וצ ,טרעדנואווענ ךיז ןוא טכַארטענ
 -ור ןענע'גרה וצ ןעסָאלשעב ןיוש טָאה רע יוװ ךיילנ ,דניירפ ןייז
 טלעג סמענעי רעביא ױזַא סע רע טעװעטַאבעלַאב סָאװ ; ן'ָאּב
 רעכיז ; טינ רָאג ךָאד רע טָאה ןעסָאלשעב ? יורפ סמענעי ןוא

 אי ךיז רע טעוװ רעמָאט ןוהטעג זיולב רעבָא סָאד טָאה רע .טינ

 רהיא ,ן'ענירעוועס ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןוא .ןעסילשעב
 סָאװ ,קילב ןעטגנערטשעגנָא רהיא ,טנַאה רעד ןופ ןעקירד ןעסייה
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 ןשטטטסישדה היד = =

 -ָאה רענייא רעד ןיא טפעיטרעפ ןעוועג ןענייז עדייב ;טרָאװ ַא

 .גנונעפ

 .ןעדער ןעמונעג עטשרע יד יז טָאה ,ךילדנע

 ןייד טימ ןעהעז ךָאנ ךיז ןענעווטסעד ןופ טסּפרַאד וד- ---

 טינ ךיז לָאז רע ,ןעטעב םהיא ןוא ןעזיירבָא ןייז ראפ דניירּפ
 ,ןעסיוו רעהירפ ריד טזָאל רע רעדייא ,ףתוש ןייק ןעמהענ

 ,לָאמ ןעטייווצ ַא טרעדנואווראפ ךיז טָאה רע ןוא

 ? סָאד זיא סָאוװ וצ ---

 ָאד טא ...ןעכַאמ ךיז ןָאק סע סָאוװו עלַאמ ! טָאג ןיימ ,ְךַא ---
 ,עדנוקעס ןייא ךָאנ --- ,וויטָאמָאקָאל םעד טימ ,קירוצ גנַאל טינ

 טברַאטש ןעגרָאמ ,ןעמ טבעל טנייה ...יירפ ןעוועג טלָאװ ךיא ןוא

 ? רשפא ןיינ --- ,ןעמ

 טָאה יז ןוא ; קילב רהיא טימ ןעמונעגכרוד םהיא טָאה יז ןֹוא
 : טגָאזעגרעביא

 .טיוט ןייז לָאז רע זַא ,ךַא --

 -- {ןענע'גרה םהיא לָאז ךיא זַא ,טינ ךָאד טסניימ ---
 .ןוהט ֹוצ לעכיימש ַא ךיז גידנעהימעב ,טגערפעגרעביא רע טָאה

 יד רעבָא : "ןיינ , לָאמ יירד טנָאזעג ?יומ ן'טימ טָאה יז ןּוא

 -נוא זיא סָאװ ,יורפ רעד ןופ ןעגיוא עכילטרעצ ערהיא ,ןעגיוא

 טנָאזעג ןעבָאה ,טפַאשנעדייל רהיא ןופ ןעגנַאפעג רַאבטכער

 לָאז עשז סָאװ רַאפ ,ןרעדנַא ןֵא טעגרה'עג טָאה רע זַא ."! אי,

 ןײרַא רהיא זיא קנַאדעג רעד .ןענע'גרה טינ ןילַא םהיא ןעמ

 רענידנעווטיונ א יוװ ,טַאטלוזער ַא יוװ ,לָאמַא טימ ןעניז ןיא

 דָאנ ןייז ןָאק סָאװ --- ןערהָאפקעװַא ןוא ן'ָאבור ןענע'נרה .סולש

 ,טגידנעעג סעלַא זיַא ,טיֹוט ָאבור ,זיא לָאמנייא ןוא ? רעכַאפנייא

 טהעז יז ןוא .יינ סָאד ןופ רעדיוו ןעבעל ןעגנַאּפנָא ןָאק יז ןוא

 ךוז ייב ןיוש טָאה יז ; טינ געווסיוא רעדנַא ןייק רַאגָאז ןיוש

 -וצ טכייל ץלַא יז טָאה ּפָאק ן'טימ ?הָאוובָא ; ןעסָאלשעב ױזַא

 ןייז וצ הדומ ךיז גידנעגַאװ טינ ךָאנ ,"ןיינ , ףיוא טלעקָאשעג

 .טייקכילרעדרעמ רהיא ןיא

 ךֶאנ טָאה ,רעמלַאדזייּפש םעד ןָא טרַאּפשעננָא ,רע ןוא

* 
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 ,טָאה רע זַא ,טימרעד טגידנעעג טָאה ןּוא ,ןעדער ּוצ סָאװ ןופ ןעוו

 רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,נַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא טינ ךילריטַאנ

 רע סָאװ ,ןעצרַאה ן'פיוא ףאלרעווש ןערָאװעג םהיא זיא טייצ

 רַאנָאז םהיא טמוק סָאד ןעוו ,קילנ ןייז ןופ ןענָאזבָא ךיז זומ

 .ןיירַא דנעה יד ןיא ןיילַא

 .טפעיטראפ קרַאטש טרעהעגסיֹוא םהיא טָאה ענירעוועס
 ? םולח רהוא םיוקמ רֶׁשֹפא סָאד ר

 ןיא וליפא ןעגרָאמ --- ,טגָאזעג ךילדנע יז טָאה -- ,ְךַא --

 ...ןירַא געוו

 ;טרעדנואווראפ ,ּפָאק םעד ןעביוהענפיוא טָאה רע

 ...1 ןירַא געוו ןיא וטסניימ סאו --

 .טיוט ןעוועג טלָאװ רע ביוא ; אי --

 זילב טָאה ןֹוא ,טנָאמרעד טינ ןעמָאנ סמענייק טָאה יז

 העבָא .ּפָאק ןופ ךַאמ ַא טימ ,ן'ָאבור טניימ יז זַא ,טנעבייצעב

 ַא ךילטיידנוא סעּפע טָאה רע ןוא ,ןענַאטשרעּפ יז טָאה קַאשז

 ,קילגנוא םוצ ,זַא ,טגָאז רענייא יו ,דנַאה רעד טימ ןוהטעג ךַאמ

 .טיוט טינ ךָאנ ןַאמ רעד זיא

 טרָאד ןעטלָאװ רימ ןוא ןערהָאפעגקעװַא ןעטלָאװ רימ ---
 -גנַאל רהיא טימ טגָאזעג רעדעיוװ יז טָאה --- ,ךילקילג טבעלעג
 סָאד --- ,קנַארפ דנעזיוט גיסיירד --- ;לוק ןעפעיט ןוא ןעמַאז

 -עג ךָאנ טלָאװ זנוא ןוא ,,ַארפָאמ-עדדַאורק ראפ טַאהעג ךיא טלָאװ

 סעלַא סָאד טסלָאװ וד ןוא ...ןערילַאטשוצנייא ךיִז גונעג ןעבילב
 ראפ םייה ַא טכירענוצ טלָאװ ךיא ןוא ,טפעשעג ןיא טכיורבראפ
 ..ןעטפעֶרְק ע עלַא טימ טבעילעג ךיז ןעטלָאװ רימ ןוא ,עדייב זנוא
 ! טוג יו ! ןעוועג טלָאװ סָאד טוג יוו ,הֶא

 : ליטש רהעז טעשטּפעשעגניײרַא םהיא טָאה יז ןוא

 ןעוועג טלָאװ זנוא ראפ ןוא ,ןעגנורעניארע עלַא ןופ טייוו ---
 .ןעבעל רעיינ ַא זיולב

 -ָאה ייז ; טייקכילבעיל עסיז ַא טּפַאכעגמורַא טָאה ן'קַאשז
 יז וויטקניטסניא ךיז ןעבָאה ןוא ,טנעה יד ראפ ןעמונעג ךיז ןעב
 טדערעגסױרַא טינ רעטייוו טָאה יז טינ ןוא רע טינ ןוא ,טקירדעג
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 ;.םענננעיייקש-

 אקירעמַא ןייק ןיהַא ,סמרָא יד ןיא ןרעדנַא םייב רענייא ,ןערעוו

 טלָאװעג טלָאוװ יז סָאװ ,עטסעדנימ סָאד ןהענכָאנ טינ ייז טעוװ

 וצ ןָא טביוה יז זַא ,ןעקנעד ןענָאק טעװ יז ןוא --- ,ןעסעגראפ

 ; טרַאנעג גונענ ןיוש ךיז יז טָאה טציא זיב .יינ סָאד ןופ ןעבעל

 ןעסיוו ןיוש יז טעוו ,תורצ ערהיא ןוּפ טנרעלעגנָא ,רעבָא טציא

 } גנוניטפעשעב ַא ןעכוזבָא ךיז טעוו קַאשז .קילנ רהיא ןעיוב וצ

 ? יז ןעּבָאה ןענעמראפ ַא ; גידייל ןעציז טינ ךיוא טעוו ןיילַא יז

 רעיינ א ןעגנַאפנָא ךיז טעוו סע ןוא ךַאלרעדניק ןעבָאה ןעלעוו ייז

 .ןעדעירפ ןוא טײברַא ןופ ןעבעל

 טעב ןיא הירפרעד ןיא --- ,ןיילַא ןייז רונ טנעלפ יז ןעוו ןוא

 ןעמיורט ןעמהענ דלַאב יז טנעלפ --- ,ןעקירטש םייב גָאט ייב יצ

 -?עצנייא יד ןיא ןערענייפסיוא ךָאנ םהיא טנעלפ ןוא םיורט רהיא

 טימ לופ טרעוו יז זיב ןערעסערנראפ ןוא ןערעסעבסיוא ,ןעטייה

 ןעלעוו ןעטלעז טגעלפ סָאװ ---,יז ןוא .ןעדיירפ ןוא ןעדעירפ

 -קעװַא ןעטנעמָאמ ענױזַא ןיא ךיז טנעלפ --- ,סַאג ןיא ןהעגסױרַא

 יז .ןעפיש יד בָא ןעהענ סע יװ ןעהעז םי םוצ ןערעיצַאּפש ןהעג

 ןוא ןערַאּפשנָא סעּפע ןָא ךיז ,רעסַאװ םייב ןעלעטשבָא ךיז טנעלפ

 -רעפ יז ןיּב ףיש רעדנעזיירבָא רעד ןופ ךיור םעד ןעקוקכָאנ

 ךיז טנעלפ ענירעוועס ןוא .םי םעד ןופ טייקטייוו יד ןיא טעדניווש

 ,טייוו ,ףיש רענעי ףיוא ןענייז ן'קַאשז טימ יז זַא ,ןעלעטשרָאפ

 .םולח רהיא ןופ ןדעדזנ םוצ געֹוו םעד ףיוא ךיירקנַארפ ןופ טייוו

 רעד טָאה ,ןץירעמ ןעטימ ןיא ,טכַאנ רעד ףיוא ,לָאמ ןייא

 רע ;רהיא טימ ןעהעז ךיז ןהענוצפיורַא טריקיזיר ןַאמ רעגנוי

 זיא זירַאּפ ןופ גוצ ןייז ןיא םהיא טימ זַא ,טלהעצרעד רהיא טָאה

 קעװַא טרהָאּפ רעכלעוו ,רבח-לוש ַא רענייז ןערהָאפענטימ ךיוא

 -- ,גנוקעדטנע ןַא ענייז ןעגנערבוצסיורַא טרָאד קרָאידוינ ןייק

 ךָאנ וצרעד ףרַאד רע יוז ױזַא ןוא .ךַאלּפענק ןעכַאמ וצ ןישַאמ ַא

 -עגרָאֿפ רַאגָאז םהיא רע טָאה ,רעקינַאכעמ ַא ףתוש ַא ןעבָאה

 טנעכייצעגסיוא ןא זיא'ס ,הֶא .םהיא טימ ןערהָאּפ וצ ןענָאלש

 רנעזיוט גיסיירד ַא יוװ רהעמ טינ ךיז טרעדָאפ סע -- : טפעשענ

 .ןענָאילימ רשפא ןעמ ןָאק ןענעידרעפ ןוא ,קנַארפ

 -ענ טינ'ס ?ייוו טושּפ ,טלהעצרעד סעלַא סָאד רהיא טָאה רע
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 ןוא ןעבעיל וצ ןוא ,רהָאי ןהעצפנופ וצ ןעוועג זיא יז יו ,ענױזַא

 וצ טמיורטעג לָאמַא טָאה יז יוװ ןעבעל ןוא ,טבעילעג ןערעוו

 ...! ןעבעל

 "ייהט ןייא טימ ןעטּאהעג ךיז יז טָאה דנַאנַאכרוד גָאט טכַא

 יז .; ן'קַאשז טימ קעװַא טעװ יז : ןעפיולטנע וצ --- ןַאלּפ ןערע

 ןעטרָאד ךיז ןעלעוו ייז ןוא ,ןעיגלעב ןיא ןעטלַאהעב ךיז ןעלעוו

 טָאה יז רעבָא ,קלָאפ רֶאֶאּפ גנוי ,גיסיילפ ַא יוװ ןערילַאטשנייא

 רהיא ;ןיילַא ן'קַאשז טגָאזעג טינ טרָאװ ַא וליפא םעד ןעגעוו

 -- ,ןעטייקגירעווש עסַאמ ַא טלעטשעגרָאפ טרָאּפָאז ךיז ןעבָאה

 ואוי ןרעטיצ ענידנעטש סָאד ,עגַאל ַאזַא ןופ טייקכילצעזעגנוא יד

 טעוו ןַאמ רהיא זַא ,סורדראפ רעד טנייה ,ןוא ,ןייז טינ ןעלָאז ייז

 .ַארפָאמ-עד-אורק ,טלעג רהיא ,ןעגעמראפ ץנַאג רהיא ןעמוקנָא

 ןעלָאז ייז זַא ,ןעבעירשוצ לָאמַא ענירעוועס ךיז טָאה ןַאמ ן'טימ

 -עג יז ןיא יורפ ַא סלַא ןוא ןענע'שרי ןרעדנַא םעד רענייא ךיז

 ןעדנובעג רהיא טָאה סָאד ןוא ,ץוש ס'ָאבור רעטנוא ןעוועג ךילצעז

 יטנע וצ רעדייא ןעברָאטשעג רעכיג טלָאװ יז ןוא .סיפ ןוא דנעה

 ,הטרעוו יד טָאה הטורּפ ַא סָאװ ןעזָאלרעביא םהיא ןוא ןעפיופ

 ןוא רענעקָארשוצ ַא םייהַא ןעמוקעג ָאבור זיא לָאמ ןייא

 ןערָאװעג ןערהָאפעגרעביא טינ רעיש זיא רע זַא ,טלהעצרעד טָאה

 יד ןהעגרעבירַא טלָאװעגנ טָאה רע תעשב ,וויטָאמָאקָאל ַא ןופ

 יקַאט טלָאװ רע ןעוו זַא, ןוהטענ טכַארט ַא ךיז יז טָאה ; ןעסלעד'

 טָאה יז ןוא .יירפ ןערָאװעג ךָאד יז טלָאוו ,ןערָאװעג טע'נרהרעד

 סָאװ רַאפ --- :ןעגיוא עסיורג ערהיא טלעטשעגנָא םהיא ףיוא

 ןיוש םהיא ךָאד טָאה יז זַא ,ןעברַאטשקעװַא טינ יקַאט רע לָאז

 ? ןעמעלַא טציא טרעטש רע ןוא בעיל טינ רהעמ

 -- :םיורט ס'ענירעוועס ךיז טייב ,ןָא טונימ רעד ןופ ןוא
 ן'קַאשז טימ יז ןוא ,לַאפוצ ַא רעביא טע'נרה'רעד טרעוו ָאבור

 ייז ןעבָאה ןערהָאפ ן'רַאפ רעבָא ,אקירעמַא ןייק קעװַא ןערהָאפ

 רעייז טימ טמענ ןוא ,ַארפָאמ-עד-אורק טפיוקראפ יז .;; הנותח

 סָאד רעביא טינ ייז ןעזָאל ךיז רעטניה ןוא .ןענעמראפ ןעצנַאג

 ןעזָאלרעּפ ייז ביוא ןוא .ןעקערש וצ ךיז סָאװ ראפ עטסעדנימ

 וצ ןערָאבעג יינ סָאד ןופ ידכ רונ סָאד זיא ,דנַאלרעטאפ רעייז
* 
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 םענייק לָאמ ןייק טפָאה רע זַא ןוא ,גידלושנוא זיא יז זַא ,סייוו רע

 : .ןענע'גרה וצ טינ

 ןוא ,ךילקערש ןעוועג ןענייז ץרעמ ןיא ןעדנענא עטשרע יד

 -עז ךיז ןערעהוצפיוא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ןעשנעמ עגנוי יד

 ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא ענירעוועס רעבָא ; םייהענ ןיא ןעה

 עכילטע יד טימ ןוא זירַאּפ ןייק עזייר רעד טימ זיולב ןעדירפוצ

 ,טייוז ױזַא ןעכוז ןערהָאפ טזומענ טָאה'מ עכלעוו ,טייהיירפ העש

 -עב יד ןערָאװעג רהיא ןיא זיא רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץְלַא

 וצ ,ךיז טימ- ןעצנַאנ ןיא ,ךיז ןעבעל ן'קַאשז ןעבָאה וצ סינפריד

 ןיוש לָאמ ןייק ךיז ןוא העש ערעי ,גָאט ןעדעי םהיא טימ ןייז
 זיא ןַאמ רהיא וצ טפַאשדנייפ רהיא .ןעדייש טינ םהיא ןופ רהעמ

 יז טנעלפ טייהנעזעוונַא עכַאפנייא ןייז ןוא ,רערעטיב ןערָאװעג

 ןוא עמַאזכרָאהעג ַאזַא ךילנהעווענ .ךילנערטרענוא ןעקנערק טושפ

 רעסיוא טעמכ ןערעוו יז טנעלפ ,יורפ עטוג ַא יו ךילטרעצ ױזַא

 רערָא ןַאמ ןענעוו סעּפע ןעלדנַאה רונ ּךיז טגעלפ סע ןעוו ,ךיז

 -םיוא טנעלפ סע ןוא .טרעטשעג סָאװ סעּפע ןיא רהיא טָאה רע

 = טרעטסניפרַאפ ראאה ערהיא ןופ טייקצראווש יד יװ ,ןהעז

 ןוא ,דליוו ןערעוװו טנעלפ יז .ןעניוא עיולב ערהיא ןופ טייהרהָאלק

 ףיוא ןעבעל סָאד טרעטשוצ רהיא טָאה רע זַא ,ןענידלושעב םהיא

 ןעריטסיזקע טינ ןיוש ייז ןענָאק ןָא טציא ןופ ןזַא ,לעיפ ױזַא

 ? רע טינ ןעוו ,טכַאמעגנָא סעלַא סָאד טָאה רעוו ןוא .ןעמַאזוצ

 ,ןעכָארבוצ זיא םייה רעייז סָאװ ,דלוש ןייז טינ ןעד סע זיא ןוא

 -ניהור ןייז ,רעּפרעק רערעווש ןייז ? רעבָאהבעיל ַא טָאה יז ןֹוא

 ןדעפטנע רהיא טנעלפ רע עכלעוו טימ ,טייקניטלינכיילג יד ,טייק

 יח---,ךיוּב רעסיֹורג ןייז ,עציילּפ ענידכעלייק ןייז ,סעכ רהיא ףיוא

 -נעדירפוצ יוו ןעהעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טייקטעפ עבָארג עצנַאג

 ערהיא ןיא טרענרעענ רהעמ ךָאנ יִז טָאה סעלַא סָאד -- ,טייה

 ןוא ןעפיולטנע ,ןעױעטשוצ סעּפע סעלַא סָאד ןוא ןעמענ .ןעדייל
 טרעבגעעג רהיא טָאה סָאד -- ןעבעל םעיינ ַא רָאנ ןעגנַאפנָא

 עצנַאנ יד ןעסעגראפ ,יינ סָאד ןופ ןעביוהוצנָא ! הֶא .חמ םעד

 ,זיײװלעדיימ ןופ ןעבעל סָאד ןעגנַאפוצנָא רעדיווװ ,טייהנעגנַאגראפ
 ןערעוו וצ רעדיוו ,ןעיײרעּפמול עלַא עזעיד ןופ טייצ רעד ראפ יו



 87 ַאלַאז לימע

 .ןעזעיּפש טימ יוװ עדייב ייז ןעכעטש ןעקילב ערעייז ןּוא ,ןיוש יז

 ייווצ יד ןופ ענייא זיולב ןוא ,קעװַא טהילפ גוצ רעד ןוא

 החיצר אלמ ןעהילּפכָאנ טינ ןָאק ןוא ,טרָא ן'ףיוא ןהעטש טביילב

 יז ןוא .קעװַא ךיז טימ טרהיפ גוצ רעד סָאװ ,קילנ םעד ףיוא

 ייב ן'קַאשז ךיז טכוד יױזַא --- ,רעכעה ןוא רעסערג סעּפע טרעוו

 טָאװ ,רעניהורנוא ץילַא טרעוו רע ןוא ,ןערהָאפייבראפ לָאמ ןעדעי

 סָאוו ,ץלַא ךיז טגערפ רע ןוא ,טינ סטכעלש ןייק רָאנ ייז טוהט יז

 רעסיורג רעד ןופ ּפָאק םעד ןיא ןערָאבעג ןערעוו רענעלּפ ַא ריפ

 ,דש רענעדנובענוצ ַא יו ָאד םהיא טיה סָאװ ,דיומ רעזייב

 ַא טרעטשעג ךיוא ן'ענירעוועס ןוא ן'קַאשז טָאה םעד ץוחַא

 רָארג .ןרעווָאד ירנַאה ,רָאטקודנָאק-רעביױא רעד ,רעטמַאעב ןהַאב

 זיא רע ןוא ,גאטיירפ ןעדעי גוצ םעד ןערהיפ גידנעטש רע ףרַאד

 -רעפ יד גידנעהעז ,יורפ רעגנוי רעד ֹוצ ךילדניירפ וצ ןיוש ןעוועג

 -עג ךיז רע טָאה ,טסינישַאמ םעד ןוא רהיא ןעשיווצ גנודניב

 -הָאפסורַא םייב .ןעמוק רשפא ךיוא טעוװו טייצ ןייז זַא ,טכַארט

 ךֶאוו ןייז ןעוועג ןיא סָאד ביוא ,ָאבור טנעלפ ,רוװַאה ןופ ןער

 סע זיא גיטנעק ױֹױזַא ,ןעכַאלבָא םהיא ןופ רַאנָאז ,טיײברַא-גָאט

 טערהיא ןופ טנעלפ רע .ן'ענירעוועפ וצ וצ ךיז טרַאש רע זַא ,ןעוועג

 טנעלפ ,ןערהיפניירַא ןיילַא יז טנעלפ ,עּפוק ַא ןעטיירגנוצ ןענעוװ

 -ער ,ָאבור רַאגָאז טָאה לָאמַא .ךַאלרער-ץייה יד ןעגרָאזעב ןיילַא

 ףיוא ןעגיוא יד טימ ןוהטעג ךַאמ ַא םהיא ּוצ ,ן'קַאשז טימ גידנעד

 םהיא טלָאװ רע יוװ ךיילג ,גנומענעב ס'רָאטקודנַאקירעביוא םעד

 גידנעגירק ,רעטעּפש ןוא .סעלַא סָאד רע טביולרע סָאװ ןענערפ

 יז ןַא ,ןעפרָאוװעגפיוא טושּפ ָאבור רהיא טָאה ,יורפ רעד טימ ךיז

 ,ןעדייב ייז טימ טבעל

 טניימ קַאשז זַא ,טכודעגבָא ךיוא ךיז טָאה ןיילַא ן'ענירעוועס

 ןייוועג ןערעטיב ַא טימ ןוא ,גירעיורט רע זיא ראפרעד ןוא ףיוא

 ,םינ אלא ; טייקנידלושנוא רהיא טעטּפיוהעב םהיא ראפ יז טָאה

 םהיא ןיא יז ביוא ,טרָא ן'ףיוא ךיילג ןענע'גרה'רעד יז רע לָאז

 רעבָא טָאה רע ; ןערָאװעג ךיילב םיצולּפ זיא קַאשז ןוא .יירטנוא

 זַא ,גידנערעלקרע ,ןעשוק ןעמונעג יז טָאה ןוא ,סַאּפש טכַאמעג
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 ,גירנעזייוו טינ ךיז ןיילַא ,קוק ןעגיטכיזרָאפ ַא ןעּפַאכ ןוא ּפָאק
 -גַאלש םייב ,טרָאד טהעטש ערָאלּפ זַא ,טייהרעכיז רעד ןיא
 טקוק ןוא ,טנַאה רעד ןיא גַאלפ ןעדנערעטַאלּפ םעד טימ ,םיֹוב
 .ןעניוא עדנענערב טימ גוצ םעד ךָאנ

 ,ןעמהענמורַא ךיז ןעהעזעג ייז טָאה ערָאלּפ יוװ ,םעד ךָאנ
 =עס טגָאזעגנָא קַאשז טָאה ,םרוטש-עענש םעד ןופ גָאט םעד ןיא
 ןיוש רע טָאה טציא .ןעטיה רהיא ראפ ךיז לָאז יז ן'ענירעוז
 עשרעדניק עדליוו ןופ טפַאשנעדייל יד טַאהענ ןעניז ןיא טונ

 ןיילק םֶלַא ךָאנ טַאהעג םהיא וצ טָאה ערָאלּפ עכלעוו ,עבעיל
 ןוא ,גיטכיזרעפייא זיא יז זַא ,טריּפשעג טָאה רע ןוא ,עלעדיימ
 -טיוט ןוא זָאלדנע זיא החיצר רהיא ןוא ,ןַאמ ַא יו שיגרענע זיא
 ;לעיפ וצ טסואווענ אמתסמ ךָאנ יז טָאה ,םעד ץוחַא ןוא .ךיל
 -טּפיוה םעד ןעגעוו שינערעהוצנָא רהיא טקנעדעג טוג טָאה קַאשז
 ןוא רשוח טינרָאנ זיא רענייק עכלעוו ,לעדיימ ַא ןוא רעטכיר
 טסיוטש ,סָאד סייוו יז בוא .ןעבעגעגסיוא ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו
 ןהֶא רָאנ ןוא .ןעכערבראפ םעד ןעגעוו ןָא ךיוא סיוועג ךיז יז
 טעװ יז ; חריסמ ַא ךרוד ןייז םקונ ייז ןיא ךיז יז טעוװ לעפייווצ
 .ןעלהעצרעד טעוו יז ,ןעביירש

 טָאה ךַאז ןייק ןוא ,ןעכָאװ ןוא געט קעװַא ןעהעג סע רעבָא
 יד ןעבעל ,ןעטסָאּפ רהיא ייב זיולב טהעטש יז ;טריסַאּפ טינ

 ןוא .עטרעווילגראפ ַא יו ,טנַאה רעד ןיא נאלפ ן'טימ ,סעסלער
 -היא ךיז ףיוא קַאשז ןיוש טלהיפ ,נוצ םעד רונ יז טהעזרעד םיוּק
 ףיוא גידנעטכַא טינ ,םהיא טהעז יז ןוא .ןעקילב עדנענערב ער
 טקוק ןוא ,ןעקילב ערהיא טימ םודַא םהיא טמהענ ןוא ,ךיור םעד
 ןופ רענוד םעד ןיא ,נוצ םעד ןופ טייקלענש רעד ןיא ךָאנ םהיא
 ניוא ןופ סיוא טינ יז טזָאל טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .רעדער יד
 ןוא ךרוד םהיא טשרָאפ ,רעביא םהיא טקוק ,,גוצ ןעצנַאנ םעד
 ןוא .ןעטצעל ן'זיב ןעטשרע םעד ןופ ,ןָאגַאװ ןעדעי רעביא טּפיז
 ,ןירעננעג רהיא ,ערעדנַא יד ,ענעי טרָאד יז טהעז לָאמ ןעדעי

 ענירעוועס ,תמא .נאטיירפ ןעדעי טרָאד טסיוורעד יז עכלעוו

 רהיא ןיא עטסעדנימ סָאד ףיוא רונ ּפָאק םעד סױרַא טקעטש

 טהעז ערָאלּפ רעבָא ; ןוהט וצ קוק ַא שנואוו ןעכילהעטשרעדיוונוא
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 ךָאנ .טסיוו ןוא ךיוה דנַאל סָאד ןיוש זיא ןַאור זיב ןוא ,דעמיוב

 ןייק רעבירַא ןעמ טהעג ָאד .ןיעס ךייט רעד ךיז טזייוועב ןַאור

 רעד טפיול ךָאנרעד ןוא .שרַא'?-עד- ןָאּפ ןוא לעסַאוא ,,?יװטָאמ

 ךיז טײרּפשוצ רע ואוו ,דנַאל עכַאלפ סעקערטש רעביא ךייט

 טינ ךייט רעד ןיוש ךיז טרעילרַאפ ןָאיַאג ךָאנ .ךַאלטיירב ץנַאג

 ןעשיווצ ךיז גידנעלקייק ,טנַאה רעקניל רעד ןיא טפיול רע ; רהעמ

 רעמיוב-לעּפָאּפ טיִמ טצעזעב ןענייז סָאװ ,סעגערב עגירדינ ענייז

 רעד ןוא ,גרַאב טייז ַא טימ ןהַאב רעד טהעג רעטייוו .סעברעוו ןּוא

 טזייוועב ינסָאר ןיא רעבָא ,רעינָאב ןיא רהעמ טינ ךיז טהעז ךייט

 -לָאר לענוט םעד ןופ גנַאנסױרַא 'םייב רעדעיוו םיצולּפ ךיִז הע

 םעד ןופ רעטיילנעב רעכילדניירפ ַא יו זיא ךייט רעד ןוא .זַאוב

 רעדייא ןערהָאפוצרעבירַא םהיא סיוא טמוק ךָאנ לָאמ יירד .נֹוצ

 .ןָא טמוק ןעמ

 -עמיוב טימ ,ןעקָאלג טימ םרוהט ןייז טימ טנַאמ זיא טָא

 -ּפיג ענייז ןופ ןעקעלפ עסייוו יד טימ ?לעירט טמוק טָא ןוא ,םורַא

 ןעטימ ןיא ךרוד טפיופ גוצ רעד ואוו ,יססַאוּפ ןוא ,ןעבורנ-ןעס

 ףרוד טרהָאפ ןעמ ואוו ,דלַאװ רענעמרעשז-ןעס רעד ןוא ,טדָאטש

 ןופ ןעטינש-גרעב יד ןוא ,סנירג טימ טנעוו ייווצ ןעשיווצ יוו

 ,טדָאטשרָאפ יד ,ךילדנע ,ןוא סקַאליל טימ טצעזעב ,ּבמָאלָאק

 ןופ ןָא ךיז טהעז רעכלעוו ,זירַאּפ ןיא ןיירַא ךייא טרהיפ סָאוװו

 עקרא-ףמואירט יד ןיוש ךיז טהעז טציא ןוא ,רעינסַא'ד קירב םעד

 ,עטעוועצינענבָא יד ןופ ּפעק יד רעביא ןוא סנעטייוורעד ןוֿפ ךָאנ

 יו גוצ רעד טרעוו ָאד ןוא ,ןעקירבַאפ יד ןופ סנעמיוק עניצומש

 ןעמ טכעירק טָא ןוא לענוט רעלָאיניטַאב םעד ןיא ןעגנולשראפ
 .עיצנַאטס רעדנעשיור רעד ףיוא סױרַא ןיוש

 טגנַאלעב ךיז עטבעילראפ יד ןעבָאה טכַאנרעד ףיוא זיב

 .יירפ ןעוועג ךיז ןענייז ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא

 ע:ירעוועס ןוא .טכַאנ ייב ןערהָאפ ייז ןענעלפ סגעווקירוצ

 רעביא רעדעיוװ יז טבעל ןעקנַאדעג ןיא ןוא ןעגיוא יד טכַאמרַאפ

 .קילנ רהיא

 ןענעלפ ייז רונ ןעוו ,טכַאנ ייב יַאס ,גָאט ייב יַאס רעּבָא

 םעד ןעקעטשסורַא יז טגעלפ ַארפָאמ-עדדַאורק ןערהָאפ ייבראפ
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 ,עכַאזרוא ע'תמא יד ןעפערט טנעקעג טינ טָאה ןוא ,ךילקילג

 .ןעדייל וצ ױזַא טכַאמענ םהיא טָאה עכלעוו

 ,ןעסיורד ןיא ןעהעזעג רעטייוו ךיז ייז ןעבָאה עלייוורעד

 ,זיוה רהיא ןיא ןעהעז גיהור ןענעק ךיז ןעלעוו ייז זיב גידנעטרַאוו

 טָאה רעטניוו רעד .,רעיטרַאװק רעטפּפמעקענסיוא רעיינ רעד ןיא

 רהעז ןעוועג זיא רַאורבעּפ טַאנָאמ רעד ,עדנע רעד ייב ןעטלַאהעג

 -נוטש ןעניייז ייז ,ןערעיצַאּפש רעייז טרעגנעלרעפ ןעבָאה ייז ,דלימ

 םעד םוהַא רעצעלּפ ערעעל יד רעביא ןעגנַאנעגמורַא גנַאלנעד
 ןעוו ןוא ,ךיז ןעלעטשבָא טינ ,ןהענמורַא טלָאװעג טָאה רע ,ןהַאב

 רע טנעלפ ,ןעלסקַא ענייז ףיוא ןוהט ףרָאװ ַא םהיא ךיז טנעלפ יז

 סע טָאה רע רעּבֶא ,ןעמהענמורא יז ןוא ןעצעזוצ ןעזומ ןיוש ךיז

 רע לייוו ,ןעוועג טינ טכיל ןייק זיא סע ואוו ןוהט טלָאװעגנ רונ

 ,רעסעמ ן'טימ קַאה ַא ןעבענ טינ רהיא לָאז רע טַאהענ ארומ טָאה

 :רעּפרעק רהיא ןופ ?לעקיטש טעקַאנ ַא ןעהעזרעד לָאז רע ביוא

 -רעדיוו ןענעק טכייליפ רע טעוװ ,ןהעז טינ סע טעוװ רע ןעוו ןוא

 ,נאטיירפ ןעדעי םהיא וצ ןעמוק טנעלפ יז ואוו ,זירַאּפ ןיא .ןהעטש

 זַא ,גידנעגָאז ,גנַאהרָאפ םעד ןעהיצרעפ גיטלעפגרָאז רע טנעלפ

 - סעזייר עכילטנעכעוו עזעיד .ןענינעגרעפ ןייז םהיא טרעטש ןוז יד

 -רע ןייק ןַאמ רהיא גידנעבעג טינ וליפא ןעכַאמ טציא יז טנעלפ

 ,רערסיוא רעטלַא רעד גונעגנ ןעוועג זיא םינכש יד ריפ .גנורהעלק

 יז ןַא ,ןענָאז ךיוא טנעלפ יז ;עינק רעד רעטנוא גָאטהעוו רעד

 -קיוז עטנַאט יד ,עקנַאינ עטלַא רהיא ןעכוזעב טשרמולכ טהענ
 ,לַאטיּפסָאה ןיא טונ ץנַאנ טהענ סע רעכלעוו ,עירָאט

 ּ?עיפ טּפעשענ ץלַא ןענעווטסעד ןופ ְּךָאנ ןעבָאה עדייב ייז

 קרַאטש ןייז רע טנעלפ נעט ענעי : סעזייר עזעיד ןופ ןענינעגרעפ

 ,ןישַאמ ןייז ןופ גנורהיפפיֹוא רעטונ רעד ןיא טריסערעטניארעפ

 ּפעסיבַא ןעהעז וצ םהיא טקיצטנע ןערעוו טגעלפ ענירעוועס ןוא

 ,םהענעגנַא ןעווענ רהיא זיא ןעזייר סָאד .טערומכעננָא רעגינעוו

 טימ ,עלעגרעב ןעטסנעלק ן'טימ טנַאקעב ןעווענ ןיוש זיא יז ?ייוו
 .נעוו ן'ףיוא ךַאלמיוב עּפורג רעטסנעלק רעד

 ,רע-לעפ עכַאלפ ,סעקוָאל דיז ןעהיצ ליװטָאמ זיב רווַאה זיפ
 -לעּפע טימ טצעזענ ןוא סנעקרַאּפ עדנעסקַאוװ ןופ ןעטינשענכרוד

: 
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 טָאה ןוא טבעילעג םהיא טָאה יז ןֹוא .סינמייהעג רעזעיד 'ןיא
 -עג סעֶלַא ןיוש טָאה רע טייז טרהענעב רהעמ ךָאנ רעכיז םהיא
 ייב ,טפַאשנעדייל ערַאבטכיזנוא ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד .טסואוו
 ,שנעמ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ רעטקעוועגפיוא ךילדנע רעזעיד

 טימ ןזיא ןוא ,סעקסַאל ריפ רונ ןערָאװעג ןעפַאשעב ןיא סָאװ

 ךֶאנ וצרעד זיא ןוא ,ןירעבָאהבעיל ַא ןעוועג עלעעז רעצנַאג רהיא

 ן'טימ רונ טבעלעג טציא טָאה יז .ןעוועג טינ ךיוא רעטומ ןייק
 יז ןעוו ,ןעווענ טינ ןענעיל ןייק זיא סע ןוא .םהיא ןופ קנַאדעג

 ,סנייא ןיא ןעצלעמש וצ ןעמאזוצ םהיא טימ ךיז ןעשנואוועג טָאה
 יז ,ןעמענ יז לָאז רע ןַא ,םיורט ןייא רונ טַאהעג טָאה יז ?ייוו
 .ןירַא ךיז ןיא ןעּפַאזנייא

 טּפעשעג טָאה ןוא ,גידלודעג ,דלימ רעמיא ןעוועג ןיא יז
 ןעשנואוועג ךיז טָאה ןוא ,ןיילַא םהיא ןופ .רונ ןעגינגרעפ רהיא
 זיב הירפרעד ןיא ןופ עינק ענייז ףיוא עלעצעק ַא יװ ןעּפָאלש וצ
 .טכאנרעד ףיוא

 / -עג ךאפנייא רהיא זיא עמַארד רעכילקערש רעד ןופ ןּוא
 ,טשימרעפ םעד ןיא זיא וז סָאװ ,גנורעדנואוורעפ יד ןעבילב
 טניישעג ךיוא יז טָאה דנענוי רעטרימשרעפ רהיא ןופ יו עדארג
 ןעוועג רעבָא ןיוש זיא סעלַא סָאד .גידלושנוא ןוא ןייר ןעביילב וצ

 וליפא טָאה יז .טלעכיימשעג רונ טָאה יז זַא ,רהיא ןופ טייוו ױזַא
 רהיא לָאז רע יבַא --- ,ןַאמ רהיא ףיוא ןעגָארטעג טינ סעכ ןייק
 זיא ןַאמ ןעזעיד ןעגעג גנוגערפיוא רהיא רעבָא .ןערעטש טינ רונ
 טרעסערגרעפ ךיז טָאה סע יווװ ,סָאמ רעבלַעז רעד ןיא ןעסקַאװעג
 ןֹוא .ןרעדנַא םעד ןיא טייקגידנעווטָאנ רהיא ,טפששנעדייל רהיא
 זיא ןוא טסואוועג סעלַא ןיוש טָאה רערעדנַא רעזעיד ןעוו טציא

 יז ןעמעוו ,ררַאה רעד ןערָאװעג ןיוש רע זיא ,ןעוועג ?חומ רהיא
 טימ ןעצינעב טנעקעג ךיִז טָאה רעכלעוו ןוא ,טגלָאפעגכָאנ טָאה
 ןעטעבעגסיוא םהיא ייב טָאה יז .ךַאז ַא רענייז טימ יוװ ,רהיא
 טימ ךיז טגעלפ .יז ; טערטרָאּפ ןעשיפַארגָאטַאפ ַא --- ,דליב ןייז
 יז ,דליב םוצ טסערּפעגוצ ןעּפיל יד ,ןעפָאלשנַייא ןוא ןענעל םעד
 -נוא ןעהעזעג םהיא טָאה יז טייז ךילקילגנוא רהעז ןעוועג זיא
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 ן'תעשב זַא ,לעפייווצ ןייק .רעהירפ יוװ .רעטנומ ױזַא ,טנוזעג

 -ָאלרעּפ סָאװטע יז טָאה ,סרעדניליצ ןוא ןעגנַאטש יד ןעטכיררעפ

 -ענכיילנ עלָאפסינמייהענ ענעי אמתסמ --- ,עלעעז רהיא ןופ ןער
 רהיא ןעקנַאדרעפ וצ טָאהענ טָאה יז עכלעוו ּויפ ,ןעבעל ןופ טכיוו

 עזעיד ,ןעדייל ןופרעד טנעלפ רע .גנולעטשנעמַאזוצ רענילעפוצ

 יױזַא .ףיוא םידוסי ערעטיב טפַאשרעּפ םהיא טָאה גנורעדנעמוא

 עטעדנירנעבנוא טימ עטמַאעב ענייז ןעפרָאוװעב טָאה רע זַא ,לעיפ

 טָאה ןוא ,ןעטכיררעפ לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג .ץלַא טָאה רע .ןעגאלק
 טנעלפ ןעמ .,ןעננורעסעברעפ עכילנעמנוא טכַארטעגפיוא ץלַא

 -ָאועגנ לענרומכ ךָאנ ןופרעד זיא רע ןוא ,ןעגַאזטנע סָאד םהָיא
 קרַאטש זיא "אזיל ,, זַא ,טנייצרעביא ןעווענ זיא רע לייוו ,ןער

 .ןוהטפיוא טינ רָאנ טציא ןיוש רהיא טימ ןעק ןעמ זַא ןוא קנַארק

 רע ףרַאד סָאװ וצ ': טניהטומטנע םהיא טָאה טייקכילטרעצ ןייז

 טנעלפ רע ןוא ? טבעיל רע סָאװ סעלַא טעטכינרעפ רע זַא ,ןעבעיל

 -רעפ ןופ טייקדליוו עזעיד ןענָארטקעװַא ןירעבָאהבעיל ןייז וצ

 -סיוא ןייק טינ ןוא ןעדייל ןייק טינ עכלעוו ,עבעיל רעטלעפייווצ
 .ןענעיזעב טנעקענ טינ ןעבָאה טיײקטרעטַאמעג

 "יא ךיז טָאה רע יוװ ,טלהיפעג טונ ץנַאנ טָאה ענירעוועס

 טָאה יז .ןערָאװעג טלעפייווצרעפ ךיוא זיא יז ןוא ,ןעטיבעגרעב

 סעֶלַא טָאה רע ?לייוו ,רהיא רעביא גירעיורט זיא רע זַא ,טקנעדעג

 רהיא ףיוא טרעטיצ רע יו ןעהעזרעד טָאה יז ןעוו .טסואוועג

 סע ןעק ,ןוהט ֹוצ שוק ַא רהיא סיוא גנולצולּפ טעדיימ ןוא ,זלַאה

 ךיז טָאה הע זַא --- ,טכַארטעגנ ךיז יז טָאה --- ,ןייז שרעדנַא ןעד
 טָאה יז ?קערש טימ טליפעגנָא םהיא טָאה יז ןוא ,טנָאמרעד
 ןופ םהיא טימ ןעדער וצ ןעננַאפוצנָא טנַאװעג טינ לָאמ ןייק

 ןעצנַאנ ןיא רָאנ טָאה יז סָאװ ,טַאהעג הטרח ןיוש טָאה יז .םעד
 -נערייל רעסָאװ טימ טרעדנואוועג ןיילַא ךיז טָאה ןוא ,טדערעג

 יִי סָאװ טייצ ןיא ,ןעווענ הדומ ןעמעלַא ןיא ךיז זיא יז טפַאש
 עדייב ואוו ,רעמיצ ןעדמערפ ןעזעיד ןיא םהיא טימ ןעוועגנ זיא
 ןיא ןעסענרעפ ןיוש טָאה יז .רעייפ ַא ןיא יוװ טנערבענ ןעבָאה
 ,ןייז וצ הדומ ןעמעלַא ןיא ךיז םהיא ראפ שנואוו ןענילָאמַא רהיא
 ךיז טימ ןעבָאה וצ טציא םהיא ןעדעירּפוצ ןעווענ זיא יז זַא ןוא
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 יאר חד

 ַא טימ טרהעגעב יז טָאה ןוא ,רעהירפ יו טבעילעג ױזַא עדַארג

 רע תעשב ,טייצ עטצעל יד רעבָא .טפַאשנעדייל רעדנענייטש

 -עיוו םהיא טגעלפ ,סמרָא ערהיא ןיא ןעסָאלשעגנייא ןייז טנעלפ

 טגעלפ ּפָאק רעד :;טיײהקנַארק עכילקערש ןייז ןעּפַאכנָא רעד

 -עב רהיא ןופ לענש ךיז טגעלפ רע ןוא ,ןעהערד ןעמהענ םהיא

 ףיוא ןיוש טרעה רע סָאװ ,קערש ןופ רעטרעטיצרַאפ ַא ,ןעיירפ

 ןיא ךיז טקעוורע סע סָאװ ןוא ,רעהירפ יֹוװ רעבלעזרעד ןייז וצ

 .ןעריזינַאריט וצ םהיא גיטרעפ זיא עכלעוו ,היח יד םהיא

 ןופ טייקדעימ רעד ןיא גנוניהורעב ןעכוז ןעמונעג טָאה רע

 -עטש ,טייברַא רהעמ ןוהט וצ טכוזעג טָאה רע ; ןעזייר עגנַאל

 -ָארבוצ א דנַאנַאכרוד ןעדנוטש ףלעווצ וצ סיפ יד ףיוא גידנעה

 ם'ןופ עט'ףרש'רעפ ןעננול טימ ןוא ןעלסערט םעד ןופ רענעכ

 -עווש רעזעיד ףיוא ןעגָאלקעב ךיז ןעגעלפ םירבח ענייז .טניוו

 טסע ,ןענָאז ייז ןעגעלפ ,עכלעוו ,טסינישַאמ 8 ןופ עצַארּפ רער

 ערַארג טלָאװ רע רעבָא ; רהָאי גיצנַאװצ ייב ןעשנעמ םעד ףיוא

 -עג טינ זיא רע דעימ יוװ .ןערעוו ןעפערפענפיוא דלַאב טלָאװעג

 -קילג ןַאד רונ זיא רע .גונעג ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ םהיא זיא ,ןעוו

 טָאה רע ןעוו ,ןעגָארטקעװַא םהיא טנעלּפ "ַאזיל , ןעוו ,ןעוועג ךיל
 ןייק טַאהעג טינ ְּךַאז םוש ןייק ריפ ןוא ,טכַארטעג טינרָאג ןופ

 ַא יװ רע זיא םייהַא גידנעמוק .ןעלַאנגיס יד ריפ ץוחַא ןעניוא

 ןייק וליפא גידנעבָאה טינ ,ןעפָאלש ןעלַאפעגרעדינַא רעטע'גרה'עג
 ,ןהעטשפיוא רונ טגעלפ רע ןעוו רעבָא .ןעשַאװאוצבָא ךיז טייצ

 ןעכילקערש םעד ןופ שינרעטַאמ יד ןעמוקקירוצ ןיוש םהיא טנעלפ

 .טנַאדעג

 עגידרעהירפ יד ךיז ןיא ןעקעוופיוא טריבורּפעג ךיוא טָאה רע

 ןעגינייר ןיא ןעדנוטש עצנַאג גידנעגנערברעפ ,"ן'ַאזיל , וצ עבעיל

 להָאטש ?לעקיטש רעדעי זַא ,ן'עקעּפ ןופ גידנערעדָאפ ןוא ,יז

 ןענעלפ עכלעוו ,ןערָאטקעּפסניא יד .רעבליז יוװ ןעשטסילב לָאז

 ; ןערילוטַארג םהיא ןענעלפ ,םהיא וצ ןעמוקפיורַא געוו ן'ףיוא

 ןַא ןעביילב ןוא ּפָאק ן'טימ ןוהט לעקָאש ַא רונ טנעלפ רע רעבָא

 טייז ,ןישַאמ ןייז זַא טסואוועג טָאה רע ?ייוו ,רענעדירפוצנוא

 ײזַא ןעוועג טינ ןיוש זיא ,עענש ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה יז
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 -ָאוװעג טרירוקענסיוא זיא ,טסַאנ רעטגעלעגנָא ןַא ןערָאװעג ןעט

 טרָאד טּפיוהרעביא ךיז טָאה ןוא ,הטומ ןעטכעלש ןייז ןופ ןער

 ץלא ןעגײצוצסױרַא ןעביוהעגנָא טָאה ענעמָאליפ ןוא ,טלהיפענ טונ

 ןוא ,ן'ענירעוועס וצ טפַאשדניירפ ערעמערַאװ ןוא ערעמערַאװ
 -ענ לַארעביא טָאה יז ןעמעוו ,עלבעל םַאדַאמ וצ סעכ רהעמ ץְלַא
 .ןירענירטעב עטלַא ןעפור

 ערייב יד טנענעגעב טָאה יז ןעוו ,דנעווא ןיא ,לָאמנייא

 -עב ייז יז טָאה ,?עדנעטרענ םעניילק רהיא רעטנוא עטבעילרעפ

 רעמיא ךיז ןענעלפ ייז ואוו ,רעמַאק.רעד זיב ,ןעטַאש ןיא טעטיילג

 .ןעטלַאהעב

 טרעהעג רעיטרַאווק יד ! טונ וצ טנייז רהיא ןעבעל'כ ---

 יד ייב יז ךיא טלָאװ ,רימ ףיוא ןייז לָאז'ס ןעוו ,ךייא וצ ךָאד

 ! וצ טונ יז טקירד ...ןעסירעגסיױרַא טרָאד ןופ ראאה

 ,םַארַארַאט ןייק ןעכַאמנָא טלָאװענ טינ טָאה קַאשז רעבָא
 -רעד ןעמונענ ןיוש ּךיז טָאה ידַאבַאד עיס'מ ,ןיינ ,ןיינ ---

 .ןענדרָאניײא ןיילַא ךיז טעוו/ס זיב ןעטרַאװ וצ רעסעב זיא'ס ,וצ

 -רע טָאה --- ,טַאנָאמ ןעזעיד ןופ עדנע רעד ראפ ָּךָאנ --

 ןוא רעמיצ רהיא ןיא ןעּפָאלש ךיא לעוװ --- ,ענירעוועפ טרהעלק

 .טייצ רעדעי וצ ןעהעז ןענָאק ךיז ןעֶלעוו רימ

 *רעד ענעמָאליפ טָאה ,שינרעטסניפ רעד ףיוא גידנעקוק טינ

 ןעכילטרעצ ַא רעבאהבעיל רהיא טָאה יורפ עגנוי יד יו טלהיפ
 ןעזָאלענרעביא ייז טָאה יז ןוא .רעטרעוו עזעיד ייב ןוהטענ קורד

 טָאה ,גיסיירד ןַאּפש א גידנעהעגבָא .ןעגנַאנעג םייהַא ךיז זיא ןוא

 קרַאטש יז טָאה סע .טקוקענמוא ךיז טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז יז

 ןעווענ טינ יז זיא ךָאד .ןעמַאזוצ ייז ןעהעז וצ טרעדורעגפיוא

 שנואוו ןעטנַאקעבנוא ןַא טלהיפעג רונ טָאה יז ; גיטכיזרעפייא

 .טבעילענ ןייז וצ ןוא ןעבעיל וצ ױזַא ךיוא

 ןיוש .ןערָאװעג רענירעיורט ץלַא קַאשז זיא גָאט ןעדעי טימ
 רע םוראוו ,דערפיוא ןַא טכַארטעגסױא רע טָאה לָאמ ייווצ ַא

 אי אקוד טָאה רע ?הָאװבָא ,ן'ענירעוועס ןעהעז ןעמּוקעג טינ זיא

 םוא ,ן אינַאוװָאס ייב ןעציזרעפ ךיז טנעלפ רע .ןעמוק טנָאקענ

 יז רע טָאה ןענעווטסעד ןופ .רהיא וצ ןהענ וצ ןעדיימוצסיוא
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 ,ַאינַאװָאס ןופ עקזייה רעניילק רעד ןיא ןעגנערברעפ ןרעג רהעז

 -ייה ן'ּךֶאנ ןהעגניירַא טּפָא טגעלפ רע ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד

 יוװ ךיילנ ,לעסיבַא ןעיירטשוצ וצ טושּפ ױזַא ךיז םוא ,עקעּפ ,רעצ

 ,דנעווַא ןעצנַאג םעד ןיילַא ןעביילברעפ וצ טַאהעג ארומ טָאה רע

 ןעשיווצ ןערעוו ןעלַאפרעּפ ץעגרע טגעלפ רעצייה רעד ןעוו ןוא

 ,ן'ענעמָאליפ וצ ןהעגניירַא קַאשז טנעלפ ,ןעקנעש-ןעזָארטַאמ יד

 ,ןעצעזקעװַא ךיז טגעלפ ןוא ,טרָאוװ ַא ןענָאזנָא סעּפע רהיא םוא

 .ןעציזראפ יוזַא ךיז ןוא

 -נײרַא ןעוועג ןפוא ן'ַאזַא ףיוא זיא עכלעוו ,ענעמָאליפ רעבָא

 -בילטרעצ ןימ ַא טלהיפרעד טָאה ,עבעיל רעזעיד ןיא טשימענ

 עלַאטורב טַאהעג רונ יז טָאה טציא זיב ?ייוו ,םהיא וצ טייק

 ןעזעיד ןופ ןערעינַאמ עכילפעה יד ,טנעה עניילק יד ,רעבאהבעיל
 ,דלימ ױזַא ןעהעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ןענירעיורט

 טָאה יז סָאװ ,ןעסיב רעמהענעגנַא ןַא רהיא ראפ ןעוועג ןענייז

 ןערָאװעג ןיוש זיא ן'עקעּפ טימ ןעבעל סָאד .טכוזרעפ טינ ךָאנ

 ןוא  ,ןעמַאזוצ לעסּפענש ַא : בייוו ןֹוא ןַאמ ייב יוװ ,גיהעכָאװ

 ַא ןעבעגרעביא טגעלפ יז ןעוו רעבָא .עבעיל יו טייהבָארג רהעפ

 טגעלפ ,יורּפ ס'ָאבור וצ טסינישַאמ םעד ןופ טרָאװ סעכילטרעצ
 .טבורפ רענעטָאברעפ רעד ןופ םעט םעד ןעלהיפ יוװ ןייֵלַא יז

 -עב ףךיז טָאה ,טיורטרעפ סעלַא םהיא יז טָאה לָאמ ןייא

 טימ גיהעפ זיא רעכלעוו ,קַארטיכ םעד ,רעצייה ן'ףיוא טנָאלק

 -רעביא ,ךַאלציּפש עסואימ ןוהטוצבָא םינּפ ן'ףיוא עלעכיימש ַא

 זַא ,,טקרעמעב יקַאט טָאה קַאשז .רוכיש זיא 'רע ןעוו טּפױה

 -ָאמ ןעסיורג רהיא ףיוא ןעסַאּפוצֿפױא רהעמ ןעביוהעגנָא טָאה יז

 ,דנעהיצנא ןעוועג ךָאד זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןעשידרעפ ,ןערעג

 רעגינעוו טציא טָאה יז .ןעניוא ענידרעייפ עסיורנ ערהיא רעביא

 ןעוו .גיצומש ױזַא טינ זיוה סָאד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,ןעקנורטענ

 עשרענעמ ַא טרעהרעד דנעווָא ןייא טָאה אינַאווָאס רעדורב רהיא

 יז םוא ,טנַאה רענעביוהענפיוא ןייא טימ ןיירַא רע זיא ,עמיטש

 ןַאמ ןעגנוי םעד טנעקרעד טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןעּפאלקוצכרוד

 -רָאֿפ ךַאפנייא םהיא רע טָאה ,רהיא טימ טדערעג טָאה רעכלעוו
 .  "רָאד זיא קַאשז .רעדיס ׁשַאלּפ ַא םהיא טימ ןעקנירט 'וצ טגעלעג
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 ןימ ַא יז ןערָאװעג רהיא ייב זיא ןעקַאּפ וצ וז שנואוו רעד

 יד ןיא לייוו ,ןערָאװענ טפרַאשרעפ רהעמ ךָאנ זיא סָאװ ,תאלוח

 יז טָאה ,טרינָאיּפשעגכָאנ רהיא ךָאנ טָאה יז סָאװ ,רהָאי .ייוװצ

 ענעי זַא רעכיז ןעוועג .זיא יז .ןענופענסיוא טינ רָאג טולָאסבַא

 ןוא .ןעבעירטעג ןעניז ם'נופ יז טָאה סָאד ןוא ,םהיא טימ טבעל

 יי ?ייװ ,טנערענפיוא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןָאשיג לעזַאומעדַאמ

 -ייז םינ ,ןהעגנִיירַא טינ ןוא ןהעגסיורַא טינ טנעקעג טינ טָאה

 יד לָאז ןעמ זַא ,ןעפלָאהעגרעטנוא ךיוא טָאה ,טרינָאיּפשעג גידנע

 ןעשיווצ ; ףיוה טייז .רערעדנַא רעד ףיוא .ןערהיפרעביא סעלבעל

 םַא טעװ יז ;ררעיטרַאוװק רעדנַא ןַא ןעוועג זיא ייז ןוא רהיא

 ןעגנואווצענ ןייז טינ טעווװ ןוא ייז ןעגעג ןענהָאװ טינ ןעטסגינעוו

 .רהיט רעייז ראפ ןהעגוצכרוד

 רעד ,ידאבַאד עיס'מ זַא ,רהָאלק ץנַאנ ןערָאװעג זיא סע
 ןעוועג טינ רָאנ טציא ןזיב ןיא .רעכלעוו .,רעטסיימ-ןָאיצנַאטפ

 ןעדעי טציא ךיז טָאה ,טיירטש ןעזעיד ןיא טריסערעטניאראפ

 -עב ?עיפ טָאה .סָאד ןוא ;ן'עלבעל ןענענ טלעטשעג רהעמ גָאט
 .טעטייד

 .ענַאפ יד טרענרערעפ ךָאנ ןעבָאה ןעיירעגעירק ערעדנַא ןוא

 עֶלַא ן'ענירעוועפ וצ ןעגנערב טציא טנעלפ עכלעוו ,ענעמָאליפ
 סָאװ ,לָאמ סעדעי ךערפ רהעז ןערעוו טגעלפ ,רעייא עשירפ ערהיא

 -צעל יד יוװ ױזַא ןוא .עלבעל םַאדַאמ טימ טנענענעב ךיז טָאה יז

 ןעדעי םוא ןעֿפָא רהיט רהיא ןעזָאל ענשימוא רעמיא טגעלפ עט
 ןעבענ לָאמ סעדעי ךיז ןעיורפ .עדייב יד ןענעלפ ,ןערעטש וצ

 דָאליפ וצ ן'ענירעוועס ןופ טפַאשדניירפ יד ןעוו .ךַאלטרעוו-ךעטש

 זיא .רעטצעל רעד ראפ זַא ,טייוו ױזַא ןעננַאגרעד זיא ן'ענעמ

 תוחילש ןעגָארט טּפָא יז טנעלפ ,ןעטערקעס ןייק ןעוועג טינ ןיוש

 טנַאװעג טינ טָאה ןיילַא רע ןעוו ,רעטבעילענ ןייז וצ ן'קַאשז ןופ

 יד ןעכַאמבָא טנעלפ ,רעייא יד טימ ןעמוק טגעלפ יז .ןעמוק ֹוצ

 םוראוו ןעלהעצרעד טנעלפ ,ןעהעז ךיז ןעלָאז ייז ןעוו ,עדנוטש

 טלהעצרעד טָאה ןוא ,גיטכיזרָאפ ןייז טזומעג ןעטכענ טָאה רע

 טדערעג ןוא ןעסעזענ זיא רע תעשב טגָאזענ טָאה רע סָאװ סעלַא

 רע טגעלפ ,טרעטשעג סעּפע טָאה ן'קַאשז ןעוו ,לֶאֵמַא .רהיא טימ

+ 
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 ןענהָאװ יז ןעק יו .סינגנעפעג ַא ןיא יוװ ,נירעיורט זיא ןוא לאז

 ןערעמיצ עגיטכיל וצ טנהָאװענוצ זיא יז ןעוו ,בורנ רעזעיד ןיא

 ןעהעז גידנעטש ןָאק'מ ןענַאװ ןופ ,טנָאזירָאה םענעפָא ןַא טימ

 ? םורַא ךיז ןעהערד ןערישזַאסַאּפ יד יוװ

 ןהענ וצ טינ רהיא ןעביולרע סיפ ערהיא יוװ ױזַא ןוא
 םענרעניצ ַא יו ךיז ראפ ןהעז רהעמ טינ יז טעװ ,ןעריצַאּפש

 רלַאב ןענע'נרה'רעד רעסעב ןיוש יז ןעמ געמ ױזַא ביוא ; ךָאד
 -עג רָאנ רעבָא סָאד ןענייז ,עזייוורעכילקילננוא .קעטש ן'ףיוא

 זַא ,ןעבענוצ טזומענ טָאה יז ןוא ,ןעכַאזרוא עלַאטנעמיטנעס ןעוו

 -נוא רעגידרעהירפ רעד ןעטערטעגבָא רהיא טָאה רעיטרַאווק עזעיד

 טָאה ,רוחב ַא זיולב ןעוועג זיא רע .ן'ִאבור רַאפ ךָאנ ,ףעש-רעט

 -עג ואוו ץעגרע זיא סע .טייקכילבעיל סיוא ןעבעגעג רהיא יז רע

 ךיז טעטכילפּפרעּפ רע ןעכלעוו ןיא ,ןַאמ רהיא ןופ ףעירב ַא ןעוו

 רעיינ רעד יװ ,דלַאב ױזַא רעיטרַאװק יד קירוצ ןעטערטוצבָא

 טָאה ףעירב םעד יו ױזַא רונ .ןרעדָאפ רונ יז טעוװ רעטמַאעב

 ,טנעקיילעג עטכישעג עצנַאנ יד יז טָאה ,ןענופעג טינ ךָאנ ןעמ

 -עירק ןוא רעזייב ץלַא ,ןענַאטשעג זיא ךַאז יד רעגרע סָאװ ןוא

 ןעשימניירַא טלָאװעג רהעז טָאה יז .ןערָאװענ יז זיא רעשירעגנ

 ,יורפ ס'ףעש-רעטנוא ןעטייווצ םעד ס'ןעלומ עטכישעגנ רעד ןיא

 -ענ ןעבָאה רענעמ ןַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןעהעזענ טָאה עכלעוו

 -ָאוועג זייב רהעז זיא ןעלומ .ּפערט יד ףיוא ָאבור םַאקַאמ טשוק

 סעדנעטיידעבנוא רעבָא ,סעדלימ רהעז ַא ,יורפ ןייז ?ייוו ,ןער

 טנייוועג טָאה ,טשימעג טינ םענייק וצ ךיז טָאה עכלעוו ,ןעזעוו
 טינ רָאג ןוא ןעהעזעג טינ רָאג טָאה יז זַא ,ןערָאװשעג ךיז ןוא

 -ענ סעקטָאילּפ עזעיד ןעבָאה דנַאנַאכרוד געט טכַא .טגָאזעג :

 .ןעטייווצ םוצ זיב רָאדירָאק קע ןייא ןופ טמערוטש

 זיא עלבעל םַאדַאמ סָאװ ,ןרעלהעפ עטסערג יד ןופ רענייא

 רהיא וצ ןעפלעה קרַאטש טזומעג טָאה רעכלעוו ןוא ,ןעגנַאגעב

 ט'וגר'רעד רהעז טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,עגַאלרעדעינ

 ןעכילרעהפיואנוא רהיא טימ ,רָאטנָאק ןופ ,ןָאשיג לעזַאומעדַאמ

 -?יבנייא ןימ ַאזַא ,הּפילק ןימ ַא ןענירקענ טָאה יז : ןערינָאיּפש

 .רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םוצ טכַאנ עדעי טהעג ל?עדיימ יד זַא ,גנוד

- 
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 טָאה קאשז יוו .גיטכעדרעפ סיּפע רעכיז .טָאה יז  .ְּךַאוו רעד

 ײב ךֶאד רע טָאה ,טירט ענייז ןעקיטשרעפ וצ ,טהימעב טינ ךיז

 ?יטש ךיז טנעפע רהיט ַא זַא ,טקרעמעב ןעטיזיוו ענייז ןופ ןעדעי

 ןערָאװענ זיא סע .סיורא םהיא ףיוא ןעקוק ןעניוא רָאֹּפ א ןוא

 זא : ןעמוקוצ-פיורא טגאוועג טינ טָאה רע ןוא ,ךילנערטרענוא

 -יא דלאב סע ןעמ טגעלפ ,ןעריקיזיר לָאמ ַא טרָאפ טגנעלפ רע

 םוצ ןענעלוצ ךיז טגעלפ רעוא ןא ןוא ,ןערעוו רהָאוװענ ?ארעב

 רַאנָאז ןוא ךיז ןעשוק וצ ךילגעמנוא ןערָאװעג זיא סע ןוא ,סָאלש

 היוא ןערָאװעג זייב זיא עכלעוו ,עניערעוועס ןוא .יירפ ןעדער וצ

 יינ ס'פיוא ךיז טָאה ,טפאשנעדייל,רהיא וצ גנורעטש רעיינ רעד

 ס'עלבעל ןעבָאה ?יוו יז זא ,גנורעדָאפ רעטלַא רעד וצ ןעמונעג
 ,ריטרַאוװק

 ןופ ףעש-רעטנוא רעד זא ,טנאקעב טונ ןעוועג זיא ןעדעי

 ענירעוועס רעבָא .טנהָאװעגנ רעמיא טרָאד טָאה ,עיצנאטס רעד

 -אנ םענייש םעד בעילוצ טינ ריטרַאוװק יד טלָאװעגנ טציא טָאה

 יד ףיוא סיורא ןעהענ סָאװ ,רעטסנעפ יד בעילוצ טינ ,דליב-רוט

 -נייא יד .ןעגיוצעג טציא יז טָאה סָאד טינ --- ,גרעב רעליווָאגניא

 -ַאנ סע טָאה יז ןוא --- שנואוו ןעניטציא רהיא ןופ.עכאזרוא עניצ

 -ראווק עזעיד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא --- טגָאזעג טינ םענייק ךילריט

 סױרַא זיא סָאװ רהיט ַא ,גנַאגניירַא ןרעדנוזעב ַא טַאהעג טָאה ריט

 ךרוד טלָאװ קאשז .ּפערט רעטשרעטנוא רעד ףיוא ןעגנאגעג

 עלבעל םאדאמ ןוא ,ןעהעגקעווַא ךיז ןוא ןעמוק טנָאקעג ןעטרָאד

 -רנע ןעטלָאװ ייז ןוא .ןעסיוו וצ ןעביוהעגנָא טינ וליפא טלָאװ

 .יירפ ןערָאװעגנ ךיל

 עכלעוו ,ענַארפ עזעיד ,ךילקערש ןעוועג זיא טיירטש רעד

 -עיוו זיא ,רָאדירָאק ןעצנַאג םעד טרעדורעגפיוא לָאמַא ןיוש טָאה

 עדנוטש ןופ ןערָאװעג רעניטפיג זיא ןוא ,ןערָאװעג טקעוורע רעד

 -עג טָאה ריטרַאוװק יד ןערהעוואוצנָא רהַאפעג יד .עדנוטש וצ

 -ייטרעפ עטלעפייווצרעפ ַא ןעגנַאפוצנָא עלבעל םַאדַאמ ןעננואווצ

 טעוװ ןעמ ןעוו ,ןעברַאטש טעוו יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז .גנוגיד

 -נַא רעד ףיוא רעיטרַאװק רערעטסניפ רעד ןיא ןערַאּפשרעּפ יז

 -קָאװ ם'נופ ךָאד ַא ןענעג טקנוּפ סיוא טמוק עכלעוו ,טייז רערעד

 יד
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 יז רעבָא .םייה רעד ןיא ןעסעגרעפ טָאה רע סָאװ לעכיב-ץיטָאנ
 ,ןעלאפעגנָא םהיא ףיוא זיא ןוא ,ןעננאגעגכָאנ םהיא זיא

 !בנג !בנג ..הֶא ,ןעמונענוצ סעלַא טרָאד טסָאה וד --

 ! בנג
 -ססע םעד ןעגנאגעגכרוד רע זיא ,טרָאװ ןייק גידנעגָאז טינ

 טָאה ןוא ,טלעטשעגבא ךיז רע טָאה רהיט רעד ןיא טשרע .,רעמיצ
 .קילב ןערעטסניפ ןייז טימ ןוהטעג קוק ַא רהיא ףיוא

 ! וטסרעה ,הור ֹוצ ךימ זָאל ---|
 רעד טימ גידנעוהט ּפַאלק ןייק טינ וליפא ,קעװַא זיא רע ןוא

 ,להיט

 ןייק וליפא טָאה רע ,ןעהעזענ טינ רָאנ טש'רמולכ טָאה רע

 .רעבַאהבעיל ןעדנעזעוונא םעד ןעגעוו טגָאזעג טינ טרָאװ
 וצ טעדנעוװעג ךיז ענירעוועס טָאה ,ןענייווש ןעגנַאל ַא ךָאנ

 .ן'קַאשז
 | ? וצרעד וטסנָאז סָאװ ,ונ --

 ,טרָאװ ןייק טדערעגסיוא טינ טציא זיב טָאה רעכלעוו ,קאשז
 ןייז ןעבענעג טָאה רע ןוא .ןעביוהעגפיוא ךילדנע ךיז טָאה
 .ננוניימ

 .רענעלַאפרעפ ַא ןיוש זיא רע --
 .גנוניימ עבלעז יד טאהעג ןעבָאה עדייב

 רהיא ןופ ןעדרָאמרע םעד ךָאנ זא ,גנורעדנואוורעפ רעייז

 זיא ,ןעטייווצ םעד ָאבור טציא טעדלוד ,רעבָאהבעיל ןעטשרע
 םענערָאלרַאפ ןעזעיד וצ ?לעקע ןימ ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנאוורעפ

 ףיוא ןיוש רע זיא ,טייוו יוזא ןיוש טלַאה ןַאמ ַא ןעוו .ןעשנעמ
 ןיא ןעקניזנייא טונימ עדעי ןעק ןוא לעּפַאטש ןעטסגירדעינ םעד
 .ןיירא ּפמוז ַא

 -ענ ,קאשז ןוא ענירעוועס ,ייז ןעבָאה ,ןָא גָאט ןעזעיד ןופ
 וצ טרעהעגפיוא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,טייהיירפ עצנַאנ יד טַאה
 ,ן'ָאבור רעביא ןערעמיק

 ,טרעטשעג טינ ןיוש ייז טָאה ןַאמ רעד ןעוו ,טציא רעבָא
 ןערינָאיּפש םעד ןופ רונ ןעמוקעג טייקניהורנוא עצנאג רעייז זיא
 ףיוא ןעוועג רעמיא זיא עכלעוו ,עט'נכש יד ,עלבעל םאדאַמ ןופ
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 ץפיוא גידנעקוק טינ ,ן'קאשז ןעבענקעוַא םהיא רונ ,טלָאװיעג

 .ןעפורעגסיורא םהיא ייב טָאה סָאד סָאװ ,?עקע

 ךָאד טעוװ רענייק זַא ,רעקניבעיל ןיימ ,ךָאד ףיירגעב ---
 -ַאלרעביא םהיא לָאז ךיא ביוא ריד ייב ןעכוז ןעהענ טינ םהיא

 דיא ,וטסהעז ןּוא .ןעמהענוצ ךיוא סָאד ךָאנ רע טעוװ ,ךיז ייב ןעז

 ...בייל ןופ שיילפ קיטש ַא ןעסיירסיורא טזָאלעג רעכיג ךיז טלָאװ

 טינ בָאה ךיא .ןענירקעג ?עיפ וצ ךיוא ױזַא ןיוש טָאה רע ,ןיינ

 ןייק .טַאהעג ארֹומ רַאפרעד בָאה ךיא .דלענ סָאד טּפראדעג

 .ןעבענענסיוא טינ הטֹורּפ עגיצנייא ןייק ןופרעד ךיא טלָאװ .לָאמ

 ,ָא ? ךיז ראפ ןעמענוצ וצ סָאד טכער סָאד ןעד רע טָאה רעֹּבֶא

 ! םהיא סַאה ךיא

 יוזא טָאה ןוא ,ןענאטשענבָא טינ זיא ,טנייוועג טָאה יז

 םעד ןעמונעג ךילדנע טָאה ןאמ רעננוי רעד זיב ,ןעטעבענ גננַאל

 =עק טעלישז ןיא ךיז וצ טקעטשעגניירא םהיא טָאה ןֹוא רענייז

 .ענעש

 -לאהענ ץלַא ךָאנ טָאה קאשז ןוא עדנוטש א קעװַא זיא יוזא

 יז .ענענוהטעגסיוא ןא בלאה א ,ן'ענירעוועס ןעינק יד ףיֹוא ןעט

 יז טָאה דנַאה רעד טימ .,לעסקַא ןייז ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה

 .טעשטשאלענ שיטעקָאק םהיא טָאה ןוא ,זלאה ןייז טּפאכעגנמורא

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ָאכור ןעמוקעגניירא זיא גנולצולּפ

 זיא ענירעועפ .רהָיֹט רעד וצ ?עפילש םענענייא ןייז

 -רעפ וצ זָאלצונ ןעוועג זיא'ס רעבָא ; ןעגנורּפשעגפיוא .לענש
 ןאמ רעד .לעטש ן'ףיוא טּפאכעג יז טָאה רע ;  ךיז ןְרעֶפטנע

 ,ןעהענכרוד טנעקעג טינ -טָאה רע לייוו ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה
 -עס .רעטשימוצ ַא ןעציז ןעבעילבעג זיא רעטבעילעג רעד ןוא

 -לעװ דנעגריא ןעננאפוצנָא טהימעב טינ .וליפַא ךיז טָאה ענירעוו

 םעכ טימ טָאה ןוא רעטנעהענ ןעמוקעגוצ זיא יז ,גנורהעלקרע עֶּכ

 : טלָאהרערעיװ

 ! בננ ! בנג ! בנג ---

 א רע טָאה ןַאד .טלעקנייווקענ ָאבור ךיז טָאה עדנוקעפ ןייא

 יוזא סעֶלַא ףיוא רע טָאה טציא --- סעציילּפ יד טימ ןוהטענ היצ

 ןייז ןעמענ ּוצ ,ןיירא רעמיצ ןיא ןיירא זיא ןוא --- טרעפטנעעג

 .2 יש ,.םוי 5
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 א ,רעגייז םעד ןוהטעג ּפַאכ א יז טָאה טייקזייב טימ ןוא

 ַא טָאה ,טגיהורנואעב טָאה יז ןעכלעוו ,ןיּפש רעצראווש רעסיורג

 ,עטַאיּפ רעד טימ גידנעוהט ּפַאלק א .טנַאוו רעד ףיוא ןוהטעג ףיול
 -עגקעווא טָאה יז ,לעצעלק סָאד טקַאהרעּפ קירוצ ענירעוועפ טָאה
 -עג קירוצ ךיז טָאה ןוא ?עשיט טכַאנ ן'ףיוא ּפמָאל םעד טלעטש

 ןעמונעג יז טָאה ,טמעראוורעד לעסיבַא ךיז טָאה יז ןעוו .טנעל

 רהיא ןיא ןעטלאהעג טָאה יז ןעכלעוו ,רענייז םעד ןעטכארטעב

 ,טקוקעב ןוא טהערדעג םהיא טָאה יז ,דנאה רעטקירדעגנעמַאזוצ

 ייווצ ס'רעטכיר-טּפיוה םעד טימ טריסערעטניארעפ ךיז טָאה יז

 -עגסיוא ןעוועג ןענייז .עכלעוו ,ןעבַאטשכוב ענעטכָאלפעגנעמאזוצ

 םעד ןעזעלעגנרעביא יז טָאה גינעווניא .?עקעד םעד ףיוא טצירק

 א רהעז ןעוועג זיא סָאד .רעמונ קירבאפ םעד -- ,2516 רעמונ

 -עג סָאד ?ייוו ,זיוה ןיא ןעטלַאה וצ גנורהיצ ?עקיטש ךילרהעפעג

 ,זייב גידנעייז רעבָא .רעמונ ןעזעיד ןופ טסואוועג טָאה טכיר

 ףאז ןייק ראפ יז טָאה ,סָאד ןעטער טנעקעג זיולב טָאה יז סָאװ

 -עג ןיא טציא זא ,טלהיפעג רַאגָאז טָאה יז .טאהעג ארומ טינ

 ןיוש זיא'ס זא ,תומולח עכילקערש ערהיא וצ עדנע ןא ןעמוק

 ןיוש יז טעוװ ,ךילדנע .טעקרַאּפ ן'רעטנוא תמ רעד רהעמ ָאטינ

 .גנונהָאװ רהיא ןיא ,ןעלעוו טעוו יז ואוו ,גיהור ןעהעגמורא ןענָאק

 -סיוא טָאה ,ןעשיק ן'רעטנוא רעגייז םעד טקורעגרעטנורַא טָאה יז

 .ןעפָאלשעגנייא זיא ןוא ,ּפמָאל םעד ןעשָאלעג

 -נַאקַאו א טאהעג טָאה רעכלעוו ,קאשז טָאה ,ןעגרָאמ ףיוא

 -ץרעמאק םעד ןיא קעװַא טעוו ָאבור זיב ןעטרַאװבָא טזומעג ,עיס

 -הירפ וצ ן'ענירעוועס וצ ןעהעגפיורַא ןענָאק לָאז רע זא ,עּפַאּק

 טביולרע ךיז ייז ןעבָאה ,טנַאװעג ןעבָאה ייז זא ,לָאמ וצ .קיטש

 -נרעטיצ ,ענירעוועס טָאה ,ןעסע םייב ,טנייה .ןעגעינעגרעפ םעד

 סָאד ןענופעג טָאה יז זא ןוא ,דלעג ם'ןופ ן'קאשז טלהעצרעד גיד

 ךָאנ זיא ןאמ םעד ןעגעג סעכ רהיא .רהעל ץַאלּפ ענעגרַאברעּפ
 : טלָאהרעדעיװ ץלא טָאה יז ,ןערָאװעג טכאוושעגבָא טינ

 א בע ! בנג ! בג

 שרעדנא טינ טָאה ןוא רעגייז םעד טכארבעג יז טָאה ןַאד
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 -עבנוא ןא ,רעטייוו א ,קנאדענ א ןיירא ּפָאק ןיא ןעמוקעג רהיא

 ן'רעטנוא ןוהט ךוז א ןוא ,ןעהעטשוצפיוא : קנאדעג רעטמיטש

 סע רעּבָא .ןעביילב טינ רָאנ ןיוש לָאז םהיא זא םוא ,טעקרַאּפ

 ופיפא ןיוש טָאה יז זא ,טלעק אזא ןוהטענ םהענ א יײבַאד יז טָאה

 ןעטלַאהעב ןוא ,סעלַא ןעמהענ וצ .ןופרעד ןעקנעד טלָאװענ טינ
 ןוא ! ןעגָאלקעב וצ ךיז ןענַאװ טינ וליפא לָאז רע זא ,סעלַא

 -ָארטעגבָא טינ רהעמ ןוא רהעמ ץלא רהיא ןופ טָאה ןאלּפ רעזעיד

 -יוװ ןופ טפארק רהיא ןופ רעקרַאטש לעיפ ,ןעליוו רהיא ןוא ,ןעט

 ערעטסניפ יד ןופ ןעסקאווענסיורא רהעמ ץלא זיא ,ןעהעטשרער

 ,ןוהט טלָאװעג טינ סע טָאה יז ,ץנעטסיזקע רהיא ןופ ןעשינעפעיט

 טָאה שרעדנא לייוו ,טעב ןופ ןעגנורּפשעגבָארַא לענש יז זיא ךָאד

 טיונק םעד טהערדעגסיורא טָאה יז .ןעלדנַאה טנָאקעג טינ יז

 .רעמיצ-ססע ןיא ןעננאנעגניירא זיא ןוא ,ּפמָאל ם'ןופ

 -רָאפ זיא קערש רהיא .טרעטיצענ טינ ןיוש יז טָאה טציא

 -ףָאלש א יוז ניהור ןוא םאזננאל טנעוװעב ךיז טָאה יז ,רעביא

 -פיוא םוא ערעשטָאק יד ןעכוז ןהעג טזומעג טָאה יז .ןירעדנַאוו

 -ענפיוא ןעוועג זיא בורנ רעד ןעוו ןוא .טעקרַאּפ םעד ןענעפעוצ

 -ענוצ ,ןעהעזענ טונ טינ טָאה עכלעוו ,ענירעוועס טָאה ,טנעפע

 -רעפ גנוניוטשרע ןופ זיא יז רעבָא .ּפמָאל םעד טנעהָאנ טכַארב

 רעד : ןעווענ זיא יז יז ןעניובעגנָא יוזא ,ןערָאװעג טרעווילג

 -ענ זיא יז תעשב זא ,סיוא טסייוו סע .,רהעל ןעוועג זיא בורנ

 ,ןעמוקענפיורא ָאבור זיא ,ןעטבעילענ רהיא טימ ןעהעז ךיז ןעפָאל

 ,סעלא ןעמהענ וצ .: שנואוו ןעבלעז םעד טכיילעיפ גידנעּבָאה

 עלא ןעמונענוצ לָאמ ןייא טימ יקאט טָאה ןוא ,סעלא ןעּפאכרעפ

 ךיז טָאה יז .םענייא ןייק וליפאפנידנעזָאלרעביא טינ ,סעיצַאנניסַא

 ןעהעזעג טינ רָאנ טרָאד טָאה יז רעבָא ,ןעינק יד ףיוא טלעטשעג

 -סילבעגנ ןעבָאה עכלעוו ,טייק יד ןוא רעגייז םענעדלָאג םעד ץוחַא
 -נָא יז טָאה סעכ ןעכילקערש ןופ רעטיצ ַא .ביוטש ןיא טעשט

 -בלאה ןענַאטשעג זיא יז יו יוזא ןוא ,עדנוקעס ַא ףיוא ןעמונעג

 -עיוו גיצנַאװצ לָאמ ַא יז טָאה יוזא ,ךילנעוועבנוא ןוא טעקַאנ

 ; טלָאהרעד

 ! בננ ! בננ !בבנג ---
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 -עג לעטש א ןוא ןעגיולפעגוצ זיא יז .?עצעלק סָאד ןעביוהפיוא
 : ,טעקרַאּפ םעד ףיוא סופ םעד ןוהט

 -רָאטשעג רעסעב טלָאװ'כ זא ,טסייוו וד ! ןיינ ,ןיינ =-
 .ייברעד ָאד ןיב ךיא ןעוו טינ ! ןיינ ,ןיינ .טינ סע ןעפע ...ןעב

 טימ ןענעגעגעב טפראדעג ענירעוועס ךיז טָאה דנעבא ןעזעיד

 ךָאנ זיא יז ןעוו ןוא .ןָאיצנאטס טכארפ רעד רעטנוא ן'קאשז

 העהירפ ןופ ענעצס יד רהיא זיא ,ןעמוקעג םייהא טכַאנ עבלַאה ַא

 ןיא טראּפשרעפ ךיז טָאה יז ןוא ,ןיירא ּפָאק ןיא ןעמוקעג דלַאב

 ייב טיײברַאעג טציא טָאה ָאבור .סָאלש ן'ףיוא רעמיצ רהיא

 -ָאלש םייה א ןעמוק טעוו רע זא ,טאהעג ארומ טינ יז טָאה ,טבַאנ

 -וק םייהא ןעוו ןעטלעז טציא ןיוש רע טגעלפ יַאס יוװ יַאס ,ןעפ

 יד ועביא זיב ערעדלָאק רעד טימ ךיז נידנעקעדוצ ןוא .ןעמ

 -ענ טינ טרָאפ יז טָאה ,ּפמָאל םעד גידנעהערדנייא ןוא ,ןערעיוא

 ןעלייהטוצ וצ טנַאזטנע ךיז יז טָאה םוראוו .ןעפָאלשנייא טנעק

 טינ קראטש יוזא טייקכילרהע רהיא ןיוש טָאה טציא ןוא .? ךיז

 טָאה .דלעג םעד ןופ ןעריטיּפָארּפ וצ קנאדעג ם'ייב טריטלָאוװער

 ? ַארּפָאמ-עד-ַאורק ןיא זיוה סָאד השוריב ןעמונעגנָא טינ ןעד יז

 יז רעבָא .:ךיוא דלעג סָאד ןעמהענ סיוועג ןיוש ךָאד יז געמ ָאט

 סָאד ! טינ לָאמ ןייק ,ןיינ ,ןיינ .ןוהטעג רעטיצ א רעדעיוו טָאה

 -ֹוצנֶא טנאועג טינ סע טָאה יז רעבָא ,ןעמונעג יז טלָאװ דלענ

 ןעזעיד טימ ,רעגניפ יד ךיז ןעהירבוצבִא גידנעטכריפ ,ןערהיר

 עכילסעה סָאד ,ןעטיוט ַא ייב טע'בננעגנ זיא סָאװ דלעג סָאד ,דלעג

 טָאה ןוא ,טניהורעב רעדיוו ךיז טָאה יז .ןעכערברעפ ַא ןופ דלעג

 ;ןעבעגסיוא ףיוא ןעמונעג טינ ךָאד סע טלָאװ יז :ןערעלק ןעמונענ
 סָאװ .,ץאלּפ רעדנא ןא ןיא ןעטלאהעב סע טלָאװ יז טרהעקרעפ

 -ענ טרָאד טלָאװ סע ןוא ,ןופרעד טסואוועג טלָאװ ןיילא יז רונ

 טראפ םהיא ןופ טציא ךָאנ טלָאװ ןעמ ; גיבייא ףיוא ןעניל טנָאק

 -עג טינ טלָאוװ רע .עמוס רעד ןופ בלַאה ַא ןעוועטארבָא טנָאקעג

 טנָאקעג טינ טלָאװ ןוא ,סעלא גידנעמהענוצ ,ןעריפמואירט טנָאק

 .רהיא וצ טרעהעג סָאװ סָאד ןעלעיּפשרעּפ'
 -ברעטש יז סע טָאה רעגייז א יירד ןעגנולקעג טָאה סע ןעוו

 זיא'ס .ןעלייהטוצ ךיז טלָאװעג טינ טָאה יז סָאװ ,ןעסָארדרעּפ ךיל
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 ןעמ זא ,להיפעג רעד רעבָא  .ןעֶרָאװעג ךילדנייפ ןּוא טדמערפ

 ;ועמוקענ קירוצ דלאב םהיא וצ זיא ןעטכיררעפ טינ סָאד ןיוש ןעק

 ביז טלָאװ רע יוז ךדיילנ ,דנאה רעד טִימ ןוהטעג ְּךָאמ ַא טָאה רע

 .ןעקנאדענ עדנעניהורנואעב יד ןופ ןעיירפעב טלָאװענ

 ַא רע טָאה -- ,ענשטוקס םייה רעד ןיא טרעוו'ס/ זַא ---

 ןא ןיא טייצ יד ןעננערברַאפ וצ ןעמ טכוז --- ,ןוהטענ עשטרוב

 ...בעיל טינ-רהעמ ןיוש ךימ ךָאד טסָאה וד;- :ץַאלּפ רעדנַא

 ? טינ רהעמ ןיוש ךיד בעיל ךיא -.! ןיינ;;ָא =-

 ַא טסיופ ן'טימ טָאה ,ןוהטעג קוק א רהיא ףיוא טָאה רע

 ןעסָאנעננָא םהיא ייב זיא םינּפ סָאד ןוא ,שיט ןיא ןוהטענ קַאנק

 ? טולב טימ ןערָאװעג

 וצ ךיז ןעד ריד ךיא רעטש - ! הורוצ ךימ עשזדזָאל ,ןאד --=

 -ילרהע רעדעי ...?ןעד ךיד ךיא ?ייהטרוא ? ןעטלַאהרעטנוא

 והט ךיא סָאװ ,סעלעיפ ןוהטענ ץזַאלּפ ןיימ ףיוא טלָאװ ׁשנעֶמ רעכ

 םופ ן'טימ טפראדעג ךיד ךיא טלָאװ ןעטשרע םעלא םוצ .-.טינ

 -יפ ךיא טלָאװ ןאד ןוא ! רהיט טייז רענעי ןופ ןרעדיילשסיורא

 .ןענ'בננ טפראדעג טינ טכייל

 ,טכארטענ טפָא טָאה יִז ; ןערָאװעג סַאלב קרַאטש זיא יז

 אזא ןופ ןעסערפענפיוא טרעוו ןאמ רעניטכיזרעפייא ןא ןעוו זַא

 הע זַא ,וצַאד ןיוש םהיא טגנערב סָאװ ,טיײהקנַארק רעכילרעניא

 רע'תמא ןא סָאד זיא ,רעבאהיבעיל ס'יורפ ןייז ןערלוד ןיוש ןעק

 עלא םהיא ןיא טעטיוט עכלעוו ,טייקטליופרעפ עלַארָאמ ןופ ןמיס

 רעבָא .ןעסוועג ןייז ןעצנאנ ןיא רַאנָאז טעטכינרעפ ןוא ,ןעּפיצנירּפ

 ןעמהענ טלָאװעג טינ ךיז ףיוא טָאה יז ; טגידייטרעפ ךיז טָאה יז

 טָאה עמיטש רעטקיטשרעפ א טימ .,טייקכילטרָאװטנארעפ עניײק

 : ןעירשעג יז

 ! דלעג סָאד ןערהירוצנָא ריד טָאברעּפ ךיא ---

 -עננעמאזוצ רע טָאה ניהור .ןעסע סָאד טגידנעענ טָאה רע

 "יא ןַא טימ' טָאה ןוא ןענַאטשענפיוא זיא ,עקטעוורעס יד טגעל
 : טנָאזעג ?לעכיימש ןעשינָאר

 .ןעלייהטוצ ךיז רימ ןענָאק ,םעד ןיא אי טהענ'ס ּביוא ---

 טלָאװענ טלָאװ רע יוװ ךיילנ ,ןעניובעגנָא ךיז .טָאה רע ןוא-



 209 ַאלָאז ליטע
 יקר.

 טנייה רַאנָאז .ךימ טרעגרע סע ?ייוו ,ןָא ךיפ טהעג סע --

 -רעפ טנָאקעג טינ ָאד בָאה ךיא זא ,טאהעג ארומ יוזא ךיא בָאה
 יירד ךיא בָאה ,ןָא סע טסרהיר וד סָאװ ,לָאמ סעדעי .ןעביילב

 ןופרעד ןעדער רימ ...תומולח עכילקערש ןהעטשוצסיוא טכענ

 .ןעדער וצ ןופרעד טינ ףימ גניווצ ,עשז העז רעבָא ,טינ לָאמ ןייק
 ןיא טקוקעגנייא טוג ןעגיוא עסיורג ענייז טימ ךיז טָאה רע

 : טרעפטנעעג ליומ בלַאה ַא טימ רהיא טָאה ןוא ,רהיא
 .ףיא יוװ גנאל יוזא ,םע םהענ ךיא סָאװ ,ךיד טרַא סָאװ --

 לָאז --- ,ךיז ריפ סע םהענ ךיא .,ןעמהענ וצ טינ סע ךיד גניווצ

 .ןערַאַא טינ ךיד
 ,יז טָאה ןאד -- .סעכ רהיא ןעטלאהעגנייא םיוק טָאה יז

 טכיזענ רהיא ןיא גנוטכארעפ ןוא ןעדייל ןופ קורדסיוא ןא טימ

 : טגָאזעג
 ןָא טינ ךיד ביוה ךיא ! ןערָאװעג ריד טימ זיא סָאװ ,הא ---

 .זואמ רעכילרהע ןא ןעוועג לָאמַא ךֶאד טסיב וד ...ןעהעטשרעּפ וצ

 -וצ טינ וס ןעניצנייא ןייק םענייק ייב רעהירפ ךָאד טסלָאװ ּוד
 -רעפ ךָאנ ןעמ ןָאק ,ןוהטעג טסָאה וד סָאװ ,סָאד ...ןעמונעג
 ןיִב ןיילא ךיא ןוא ,רענ'עגושמ א יו ןעוועג טסיב וד ?ייוו ,ןעהייצ
 ,דלעג סָאד רעבָא ...ןערָאװעג עגושמ טינ רעיש ריד ךרוד דיוא
 טינ ריד ריפ רהעמ רָאג טלָאװ סָאװ ,דלעג עכילסעה סָאד ! הא
 ןייד ריפ וס ַא ְךָאנ וס א סיורא וטס'בנג ,ןעריטסיזקע טפרַאדעג
 -ענ וטסָאה יווװ ? ריד טימ ּךיז טוהט סָאװ ...ןעגעוו ןעגינעגרעפ

 ? גירעדעינ יוזא ןעלַאפ טנעק

 ךיז רע טָאה ,טונימ ןייא ףיוא ןוא ,טרעהעגוצ ךיז טָאה ךע
 יד .הכנג וצ ןעמוק טנָאקעג טָאה רע יוװ ,טרעדנואווענ ןיילַא
 טינ ןיוש רע טָאה ןָאיצַאזילַארָאמעד רעמאזננאל ןייז ןופ ןעדַארג .

 םעד ןעקרעמעב טנָאקעג טינ ןיוש טָאה רע ןוא ,ןעהעז טנָאקעג
 ,ןעבָארגעגסיױא םהיא םורא טָאה ןעכערברעפ רעד סָאװ ,דנורגבַא
 -ַאּפ טָאה סע יוזא יו ,ןערהעלקרע טנעקעג טינ ןייֵלַא ךיז טָאה רע

 זיא רע ןוא ןעבעל רעיינ ןימ א ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה'ס זא ,טריס
 -על-ןעילימַאפ ןייז יוו םעדכָאנ ,שנעמ רעדנא ןא טעמכ ןערָאװענ

 -רַאֿפ םהיא וצ זיא יורפ ןייז ןוא ,ןערָאװעג טרעטשוצ זיא ןעֶב
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 יױזַא רהיא טָאה ערהיא קערש עשרעדניק יד ןוא 4? רעטערב יה

 סָאר ןעמונעג ךיז טָאה יז זַא ,רעמיצ-סע סָאד טכַאמעג סואימ

 .רעמיצ ןענייא רהיא ןיא קעווא ְּךיִז זיא ןוא ןעקירטש

 ךֶאֹנ עדייב ןעבָאה ייז תעשב ,טכַאנ-רעד-ףיוא םעד רעבָא

 טָאה ,שיילפ-ץריוועג םעד ןופ ןעבילבעגרעביא זיא סָאװ ןעסעגעג

 ,טקרעמעב טָאה יז ןעוו ,טנערבוצ רעדיוו סעכ רעד רהיא ןיא ךיז

 םעד ףיוא ןעקילב עגיטסַאה גידנעליוו טינ סע טפרַאװ רע יו
 .טעקרַאּפ םעד ןופ לעקניוו

 -צולּפ יז טָאה -- ? ןעמונעג לָאמַא רעדעיוװ ןיוש טסָאה --
 .טגערפענ גניל

 ,ּפָאק םעד ןעביוהענפיוא טרעדנואוורעפ טָאה רע

 ? סָאװ ---

 ףימ טסהעטשרעפ וד -- ,?עטשנָא ןייק טינ ךַאמ ! הַא --
 -היר טסלָאז וד זא ,טיּנ ליוו ךיא ,וצ ךיז רעה רעבָא ...טוג ץנַאג

 -ייווצ ןוא ,סנייד יו עדארג סניימ זיא סע ?ייוו ,דלעג סָאד ןער

 .ןָא סע טסרהיר וד זא ,קנאדעג םעד ןופ קנארק ךיא רעוו ,סנעט

 .ןעיירעגעירק ןעדיימוצסיוא טייהנהָאוװענ יד טאהעג טָאה רע

 ננורהירעב ענעגנואווצעג א ןעוועג זיולב זיא ןעבעלנעמַאזוצ רעייז

 טימ ענייא ןעדנוברעפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ייווצ ןופ
 ,נעט עצנאג ןעמַאזוצ טכארברעפ ןעבָאה עכלעוו ןוא ןעטייווצ םעד

 -םיזקע ןעבָאה ייז ,ךיז ןעשיווצ טרָאװ ןייא ןייק גידנעדייר טינ

 יװ ןעוװעג ןענייז ייז רעבָא ,ןערעדנַא םעד ןעבעל ענייא טריט

 רונ רע טָאה םוראד .םאזנייא ןוא גיטלינכיילנ ,עדמערפ ייווצ

 ןעבענ וצ טנאזטנע ךיז טָאה ןוא סעציילּפ יד טימ ןעגיוצעגפיוא

 .גנורהעלקרע עכלעוו דנעגריא

 -עג טָאה יז .טגערענפיוא וצ ןעוועג זיא ענירעוועס רעבָא

 זיא סָאװ ,דלענ םעד ןופ עגארפ רעד טימ עדנע ןא ןעכַאמ טלָאװ

 ןעטילעג טָאה יז ןעכלעוו ןופ ןוא ,,ןעטלַאהעב ןענעלעג ןעטרָאד
 .ןעכערברעפ ם"ןופ גָאט םעד טייז

 ,ןעגָאז וצ רונ גַאוװ ...ןרעפטנע רימ טסלָאז וד ,ליוו ךיא ---

 .טרהירעג טינ רָאנ טרָאד ןוֿפ טסָאה וד זא

 ? ןָא ךיד סע טהעג סָאװ ---
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 םהיא ייב ןיא ,ןעטעליב עניוזא ןיינ ךָאנ ןעגעיל ,רעמיצ-ססע ןיא

 טהעז טונימ עלא - : חמ ןיא תענושמ ןימ א יו סיּפע ןערָאװעג

 טהירב סָאד יו טלהיפ- ןוא ,טעקרַאּפ םעד ךרוד ,דלעג סָאד רע
 ךֶאנ ןעמענ ןָאק רע ןוא ,ןעלעוו רונ לָאז רע ...סיפ יד םהיא

 רע !העובש יד ןעטלַאה רע טעװ לָאמ סָאד רעבָא !םענייא
 טרָאד ךיז רעדייא ,ןענעלניירא רעייפ ןיא רעסעב דנאה ןיַיז טעוו

 ...ךיז ןערהירוצ לָאמָא ךָאנ
 -ָאלשנא הירפ זיא ענירעוועס ןעוו ,טכַאנ ייב לָאמ ןייא ןוא

 דיז טָאה רע -- ,טעקרַאּפ םעד טנעפעעג רע טָאה ,ןערָאװעג ןעפ

 טלעמוטוצ יוזא ןוא ,ןיילא ךיז ףיוא .סעכ ןיא ,ןעבעגעגרעטנוא

 טליפעגנָא םהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעניוא יד זא ,טייקגירעיורט ןופ

 ןיולב ? ןעלננאר וצ ךיז יוזא הלועּפ יד זיא סָאוװ ,ןערערט טימ

 -ַאטשרַאפ רהָאלק ןיוש רע טָאה טציא ?ייוו ,ןעדייל עכילציננוא

 -נא ן'ךָאנ םענייא ןעמענסױרַא ןעטעלליב יד טעוװ רע זא ,ןענ

 .ןערעד

 -עב נילעפוצ הירפ רעד ןיא ענירעוועס טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 יז .טקרַאּפ םעד ןופ ץלָאה םעד ףיוא ץַארק ןעשירפ א טקרעמ

 טָאה לעצעלק סָאד זא ,ןעהעזרעד טָאה ןוא ןעניובעגנָא ךיז טָאה

 ,רעטייו טמענ ןאמ רהיא ,רהָאלק זיא'ס .ןעביוהעגפיוא ןעמ

 יוזא לָאמ ַא טימ ָאד זיא יז סָאװ ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה יז ןוא

 יזא טינרָאנ יז ט'שלח ךילנהעוועג לייוו ,סעּכ ןיא ןערָאװעג
 -עג ךיוא טָאה יז ; דלעג ַאזַא ךָאנ ,רהעמ ךָאנ ןוא ,דלענ ן'ךָאנ

 -הירוצוצ ךיז רעדייא ,רעגנוה ןופ ןעהענוצסיוא רעכיג ןערָאװש

 סָאד ןעד זיא רעבָא .טולב טימ טצירּפשעב ןעטעליב יד וצ ןער

 -עטַאבַאלַאב סָאװ ָאט ? סנייז יו סרהיא יוזא טקנוּפ טינ דלעג

 -?אהעב ,טינ וליפא יז טגערפ ןוא םעד רעביא יוזא סָאד רע טעוו

 ? רהיא ןופ סָאד גידנעט

 ףיוא ןעסיוו וצ שנואוו רעד טנאלּפענ יז טָאה גָאטימ זיב

 ןוא טעקרַאּפ םעד טנעפעעג ףךיוא יאדוא טלָאװ יז ןוא ,רעכיז

 טלעטשעג טינ רהיא ךיז ןעטלָאװ רָאָאה יד ןעוו ,טקוקעגניירַא

 ןעכוז ןעזומ טרָאד טעוװ יז זַא ,קנַאדענ םעד ןופ זיולב ריױּפַאק

 רעטנוא ןעהעטשפיוא רָאג רעטיוט רעד טעוו רשפא ,ןיילא ענייא



* 
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 -יוקרַאפ יד ןוא ,השורי ַא ןעמוקעב טָאה רע זא ,טונ ץנַאנ ךָאד

 קעװַא זיא ָאבור ןוא .ןערעדנואוורַאפ טינרָאנ ךיז טעװו ןירעפ

 ,הטומ םעד ןערָאלרַאפ רע טָאה ָאד רעבָא ; רהיט רעד וצ זיב

 רהעמ טימ ןעמעננָא ךיז ןײבָאװ ןַאטנָאפ םוצ קעװַא זיא ןוא

 ,טריצַאּפשענמורַא רע טָאה עדנוטש עבלַאה ַא ןענעג .שזארוק
 ףיוא .ןעסָאלשטנע טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ,טרהעקעגקירוצ ךיז ןַאד

 ןיא שאק עיס'מ ןעוו ,"סרעממָאק יד, זיױה-עּפַאק ןיא ,טכאנ רעד

 טָאה רע ןוא טנַאװענ ןערָאװעג םיצולּפ ָאבור זיא ,ןעווענ ךיוא

 -ָפעב יד ןעטעבענ ןוא טעלליב םעד 'ןעמונעגסיורא ענעשעק ןופ
 טאהענ טינ רעבָא טָאה יז : ןעטייבוצ םהיא לָאז יז ,עט'תיבה

 .רָאטנָאק-קאבאט ןיא ןעטייבוצ טקישענ יז טָאה ,לעיפ יוזא

 הע סָאװ ,טעליב םעד רעביא טלעציוודוצ רַאנָאז ךיז טָאה'מ

 ןיוש רע זיא ּךָאנ לעּפמעטש ן'כָאנ ?הָאװבָא ,יינ יוזא סיוא טהעז

 טָאה ןיילא רַאסיממָאק-סננוכוזרעטנוא רעד ,טלא רהָאי ןהעצ

 -עב ,ןעבענענקירוצ רעבא דלאב ןוא ,דנאה יד ןיא ןעמונעג םהיא

 טזומענ רעכיז ץינרע טָאה לעריּפַאּפ סָאד ,זא ,ייברעד גידנעקרעמ

 םעד ןופ רעטבעילעג רעד טָאה סָאד ןוא ; ךָאל א ןיא ןענעיל

 -העצרעד ּוצ טייהנענעלעג יד ןעבעגעג ןַאטיּפאק ןעטנעידעגסיוא

 ּלָאמ א טָאה'מ סָאװ ,רצוא ןא ןופ עטכישענ עכילדנענוא ןא ןעל

 ןופ ןייטש רָאמראמ םעד רעטנוא ןענופעג ךָאנרעד ןוא ןעטלַאהעב

 : .ערָאמָאק א

 רע סָאװ ,דלענ סָאד ןוא ,ןעכָאװ עגינייא קעװַא ןענייז סע

 -נעדיײל ןייז טציהוצ רהעמ ךָאנ טָאה ,טַאהענ ךיז ייב טציא טָאה

 טרָאק יד רעּבָא ,טלעיּפשעג טינ וליפַא רע טָאה סיורנ .טפאש

 יד זַא-,רעהפיוא ןַא ןהָא ןעגנַאגענ טינ גידנעטש ױזַא םהיא זיא

 ענייא ןעבָאה ,גָאט ןעדעי ןערָאלראפ טָאה רע סָאװ ,סעמוס עניילק

 טָאה טַאנָאמ ףוס םוצ ןוא ,לעיפ רהעז ןעפָארטעב ערעדנא יד טימ

 גירלוש ןעוועג ןיוש זיא ןוא ,טאהעג טינ הטורּפ ןייק ןיוש רע

 ןערָאװעג קנארק טינ רעיש זיא ןוא ,טראוןערהע ן'ףיוא ,דלעג
 טָאה ָךָאד .טרָאק ַא וצ ןערהירוצ טינ ךיז ןָאק רע סָאװ ,ןופרעד

 ןיא טנעלענקעוַא טינ רעיש ךיז טָאה ןוא ,טלעננַארעגנ ךיז רע
 ,טעקרַאּפ ן'רעטנוא ,טרָאד זא רעבָא קנאדענ רעד ,ןײרַא טעכ
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 ךָאנ םהיא טעװ דלעג יא ןעלהָאצעב רע טעוװ בוח םעד יא זַא
 .ןעלעיּפש וצ רעטייוו ןעביילב

 ן'אבור ןוא ,ןעטייבסיוא ְךֶאד ןעמ ףראד טעליב אזַא רעבָא

 רע זיא ,רעהירפ ,לָאמַא .טסגנַא ןַא ןעמונעגנָא רעדעיוװ טָאה

 -רעביא ןיילַא ךיז טלָאװ רע ןוא ; ןַאמ רעװַארב ַא ןעוועג ךָאנ

 -ַאנ יד ןעגנאגעב טינ טלָאװ רע ןעוו ,ייצילָאּפ רעד וצ ןעבעגעג

 ,טצעי רעבָא ; יורפ יד טשימענניירַא טינ טלָאװ ןוא טייקשיר

 גונעג ןיוש ןערַאדנַאשז יד ןעגעוו קנַאדעג רענייא רעד רונ זיא

 וליפא טָאה רע .סייווש ןעטלאק ַא ןיא ןעפראוו-דוצניירא םהיא

 -נוא ןענייז ןעטעליב יד ןופ ןערעמונ יד זַא ,טסואוועג טונ ץנַאג

 ליוא גנוכוזרעטנוא יד ךָאד זיא םעד ץוח ַא זַא ןוא טנאקעּב

 -עב ףעיט ןיוש ןיא עטכישעג עצנאג יד ןוא ,ןעפָאלשעננייא

 טָאה ,םעד םעלא ייב ,רעבָא --- ,ןעלָאקָאטָארּפ יד ןיא ןעבָארג

 ןענעפע טלָאװעג רונ טָאה רע יו ךיילג ארומ ַא טּפַאכעגנָא םהיא

 ןענידעקנארפ-דנעזיוט םעד ןעטייבסיוא ןהעגוצניירא רהיט ַא

 ןוא .ךיז ייב ןעטלאהעג עיצאנניסא יד רע טָאה געט ףניפ .טעליב

 -טיונ ַא ןערָאװעג םהיא ייב זיא'ס --- ,טרעהעגפיוא טינ טָאה רע

 ןוא ןענעלוצרעביא סָאד ,רעיּפאּפ סָאד ןעּפַאט וצ --- ,טייקגידנעוו

 . ןעפָאלש ןעהעג םייב ראגָאז ןעדיישוצ טינ ךיז ןופרעד

 ךיִז טָאה ןוא ,רענעלּפ עניצנוק ײלרעלַא טכַאמעג טָאה רע
 -עזעגסיוארָאפנוא יילרעלא ףיוא ןעסיוטשעגנָא לָאמ עלא רעבָא

 -בָא טינ םִיּפע סָאװ רַאפ ,סעלַא רַאפ רעהירפ ,ןעננורעטש ענעה
 סָאװ רַאפ ; ןיילא ןָאיצנאטס רעד ףיוא יקאט טעלליב םעד ןעצעז
 סָאד םהיא ,גנוזעל סָאד ףיונוצ טמענ סָאוװ ,ענעלָאק רעד לָאז

 -עג רהעז זיא ,םהיא ךיז טכוד ,סָאד רעבָא ? ןעטייבסיוא טינ

 ףיוא קעװַא רָאנ טהענ רע זַא ,רָאפ ךיז טלעטש רע ןוא ,ךילרהעפ

 טעוװ ןוא ,טוה םענעמרָאּפ ןייז ןהֶא ,טדָאטש קע ןערעדנא םעד

 סָאד ןעד טעוו רעבָא .סָאװ סיוא טינ טכַאמ'ס --- ,ןעפיוק סיּפע

 עמוס אזַא סיוא טייב שנעמ ַא סָאװ ,דנעשאררעביא ןייז טינ

 טעוו רע --- ; סָאװ טָא רָאנ רשפא ןוא ? טייקניניילק ַא בעילוצ
 ,רָאטנָאק-קַאבאט ןיא .,,"ןָאעלָאּפַאנ , רַאװלוב םעד ףיוא קעװַא

 טסייו'מ ? הא ,טושּפ ץנַאנ --- ,גָאט ןעדעי ןיירא טמוק רע ואוו
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 בירלוש לָאמא רעדעיוו ָאבור זיא םורא ןעכָאװ ירד ןיא

 טָאה ָאבור .קנארפ טרעדנוה רעיפ עשירפ שָאק עיס'מ ןערָאװעג

 -וצ ןעמוקעגנָא ייז זיא סָאװ ,השורי יד זַא ,טרעכיזרעפ ןעמעלא

 ,ןערנעטשמוא ערעייז טרעפעבראפ לעיפ ייז טָאה ,יורפ ןייז בעיל

 בייוו יד ,לעכיימש ַא טימ ןערהעלקרע רעטייוו רע טנעלּפ ,רעבָא

 ןעמ זומ ראפרעד ןוא ,עלעטסעק םעד ןופ לעסעילש יד סע טלַאה

 -רָאק ענייז ?ענש ױזַא טינ טלהָאצ רע סָאװ ,ןעגידלושטנע םהיא

 ןעווענ זיא רע ןעוו ,ןענרָאמהירפ ַא ןיא ל?ָאמַא ןוא ,תובוח-ןעט

 -ענפיוא רע טָאה --- ,בוטש ןיא ןיילַא רענייא ןוא ,ןעכָארבעג

 טרָאד ןוֿפ טָאה ןוא טעקראּפ םעד ןופ ?עצעלק סָאד ןעביוה

 -יצעג טָאה רע .טעליב ןענידעקנארפדדנעזיוט ַא ןעמונעגסיורא

 סאד ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,טכאנ ענעי ; םירבא עלא טימ טרעט

 ןייק .גנונערפיוא ַאזַא טלהיפענ טינרָאג רע טָאה ,קיטשי-דלָאג !

 ןימ ַאזַא זיולב ןעוועג םהיא ייב סָאד זיא ןאד זַא ,טינ ?עפייווצ

 .טעליב םעד טימ ,טנייה ןָא טשרע ךיז טגנאפ הבנג יד ;האולה
 טכארט א טָאה רע זַא ,בייל ן'רעביא רעבירַא םהיא זיא ךורקס ַא

 ןעבענעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו וצ ,דלעג ןענילייה םעד ןופ ןוהטעג

 ְלָאמַא ךָאד טָאה רע .ןערהירוצ וצ טינ ְּךיִז לָאמ ןייק טרָאװ סָאד

 ֹוא -- רעננוה ןופ ןהענסיוא רעסעב טעוװ רע זַא ,ןערָאװשעג

 -ענ טינ ןיילא וליפא טָאה ְךע ןוא ,דלענ סָאד רע טרהיר ךָאד

 -- ,ןעסיוועג ןייז ןָא ןעסעגראפ טָאה רע ךילטנענייא ןעוו ,טסואוו

 יװ טיול ,םאזגנַאל ןוא ,עלעסיבַא ןעסענראפ גָאט עדעי אמתסמ

 ...המשנ יד ןעסערפוצ םהיא טָאה טַאהטדרָאמ םעד ןופ םס רעד

 -בֶא םהיא ךיז טָאה ,טעקראּפ םעד רעטנוא ,ְּךָאֹל םעד ןיא

 ,סכייוו ַא סנױזַא סיּפע ןוא ,סטכייפ סיּפע טל?היפ רע זַא ,טכודעג

 רע ןוא .קערש ַא טּפַאכעגנָא םהיא טָאה'ס ןוא ,טליופ סָאװ

 ןעמונעג ךיז ןוא ,טעקראּפ םעד טקאהראפ קירוצ גיטסַאה טָאה

 זיא סע ןעוו רעדייא ,דנאה יד ןעקַאהוצבָא רעכינ ךיז העובש יד

 טינ רָאג טָאה ענירעוועס .וצרעד ןערהירוצ ךיז לָאמַא ךָאנ

 טָאה ןוא גנורעטכיילרעפ טימ טצפיזעגבָא טָאה רע . ; טקרעמעג
 סָאד .ןעגיהורעב וצ ךיז רעסאוו זָאלנ עסיורנ ַא ןעקנורטעגסיוא

 קנארענ םעד ןופ ,ניטסאה טּפאלקעג טציא םהיא טָאה ץראה
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 רע זַא ,טכודעגנ ךיז טָאה םהיא ;ןערַאַא וצ טרעהענפיוא םהיא

 ןַא ןהִא ,שרעדנא ץיגרע רעבָא ,?ענש ךילנהעווענרעסיוא טבעל
 ,רהעמ טינ ןיוש םהיא טרהיר ךאז םוש ןייק ןוא ,סערעטניא

 ,שינרעגרע ןופ דליוו ןעכאמ םהיא סָאד טנעלפ לָאמַא ?הָאוובֶא

 גידנעטכַא טינ ,טוג רהעז טלהיפעג יקַאט ךיז רע טָאה ראפרעד

 ןוא רעקיד ןערָאװעג ראגָאז זיא רע .;טכענ עזָאלפָאלש יד ףיוא

 ,סטעפ עלענ ןוא ערעווש -- סטעפ ןעמונעגפיורַא ךיז ףיוא טָאה

 -ייז רעביא ןעגנאהעגבָארא רעווש ןעבָאה ןעמערב-טיוה יד ןוא ---

 יד טימ ,םייהַא ןעמוק טגעלפ רע זַא ןוא .ןעניוא ערהָאלקנוא ענ

 וצ רע טָאה ,ןעגנוגעוועב ענעפָאלשרעפ ענייז ןופ טיײקמאזגנַאל

 .טייקניטל?יגכיילנ ןייא זיולב טלהיפעג ןעמעלא וצ ןוא ץלא

 -נוא ןופ ןעמהענסיורא ןעמוקענ זיא ָאבור ןעוװ ,טכַאנ יד

 רע טָאה ,דלָאנ ןיא קנאֹרפ טרעדנוה יירד יד טעקראּפ םעד רעט

 -סננוכוזרעטנוא םעד ,שָאק עיס'מ ןעלהָאצעב טלָאװעג דלעג סָאד
 . =כרוד ןערָאלרעּפ לָאמ ענינייא טָאה רע ןעכלעוו ּוצ ,ראסימָאק

 -עג ךיז זיא ,רעלעיּפש-ןעטרָאק רעטלַא ןַא ,שָאק עיס'מ ,הנַאנַא

 -ענ א ךיוא ראפרעד ןוא ,ןעלעיּפש םייב ניטולב-טלַאק רהעז ןעוו

 רע זַא ,רעבָא רע טגעלפ ןעטּפױוהעב .רענגעג רעכילרהעּפ

 טמא ןייז ןופ ןעטכילפּפ יד  ביירטרעפ-טייצ ריפ רונ טלעיּפש

 רע ןוא ,גידנעטשנא ןעטלאה וצ ךיז ןעגנואווצעג םהיא ןעבָאה

 ןַא סלא רונ רע טציז עפאק ןיא זַא ,לעטשנָא םעד ןעכאמ טנעלפ

 ; רוחב ַא ןעבילבעג זיא רעכלעוו ,טסירַאטילימ רעטנעידעגפיוא
 ןיא ןעפּפמעק וצ טרעטשעג טינ דָארנ םהיא טָאה סָאד רעבָא

 ןעמענוצ-וצ עלא ייב ןוא דנעבא ןעצנאג םעד לָאמטּפָא ןעטרָאק

 -עב טרעוי רע זַא ,גנאלק ַא סיורא זיא'ס .ןמוזמ לעסיב סָאד
 זַא ,ןעטסָאּפ ןייז ייב ךילטקניּפ טינ ױזַא זיא רע זַא ,טנידלוש

 טָאה עטכישעג יד רעבָא ; עלעטש יד ןערילראפ רָאג;ךָאנ ןָאּק רע

 ױזַא טַאהעג טָאה ראסימאק-סגנוכוזרעטנוא רעד ; ןעגיוצראפ ךיז

 רע ןוא ?ןעלייא ךיז סָאװ וצ ָאט --- ,ןוהט וצ סָאװ גינעוו

 טונימ א ףיוא טנעלפ רע סָאװ טימרעד ןייז אצוי רעמיא טנעלפ

 *עב םהיא טגעלפ רעדעי ואוי ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןעזייוועב ךיז

 .ןעסירג
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 -נוא ךאפנייא ךיז ןעבָאה ןעדארעמאק ענייז .סעסלער ענסַאּפ

 .טעװעיַאטלוה רע יו ,נידנעלהעצרעד-,טכאלעגרעט

 -רע םעד ףיוא טכארבראפ טציא ָאבור טָאה ן'תמא ןיא:

 םעניילק םעד ןיא ,"סרעמָאק-יד , עפאק יד ןופ .שזַאטע ןעטש
 -ּכיר ַא ןערָאװענ זייווכעלסיב זיא סָאװ ,?עכלַאז ןעטרעדנוזעגבָא
 ופיפא זַא ,גנַאלק ַא סיורא ראנָאז זיא'ס .לעכלוש-ןעטראק עניט

 רעבָא ;טכאנ עדעי ןעטרָאק ןיא ןעלעַיּפש ןיהַא ןעמוק .ןעיורפ

 עטבעילענ יד ,ענייא זיולב ןעמוק ןיהא טגנעלפ ן'תמא רעד ןיא

 ,ניצרעיפ רהָאי ַא ןופ יורפ .ַא ,ןאטיּפַאק ןעטנעידעגפיוא ןַא ןופ
 רעד יז ,עקרעלעיּפש-ןעטרַאק עטנערבראפ  ַא ,ןעטסנינעוו םא
 -ראק יד וצ זיולב ןעמוק רעהַא טנעלפ ָצבור .?יבסנאמ רעטּפגרע

 ךיז טָאה סָאוו ,הּפילק עיינ ערעטסניפ ןייז ןעגידירפעב וצ ,ןעט
 ייב ,דרָאמ ן'כָאנ ןעגרָאמ ףיוא ,גילעפוצ טּפאכעגפיוא םהיא .ןיא

 ןיא טפַאשנעדייל .יד זיא ןָא טלָאמעי ןופ ןוא ..טעקיּפ .עיטרַאּפ ַא
 ,טייהנהָאוװענ עדנעשרעה ַא ןערָאװעגנ זיא ןוא ןעסקאוועג םהיא

 טייהנעסעגרעפ ענלעצנייא יד טפאשראפ םהיא טָאה יז לייוו

 -האפ .ױזַא םהיא ןעבָאה ןעטרָאק יד ןוא .ןעקנַאדעג ענייז - ןופ

 שזַא טָאה .,רכֹז ַא ,היח-ןעשנעמ עטושּפ ַא ,רע ראגָאז זַא ,טּפַאכ

 םהיא טָאה הּפילק ןעטרָאק יד ; יורפ.ַא ןערהענעב וצ ןעסענרעפ

 םהיא טָאה .ןוא ,ןעבעל .ןוא בייל ן'טימ ,ןעצנאנ ןיא ןעמונרעפ
 םהוא טָאה סָאװ ,גנוניטעזנָא עראברעדנָאז ןימ .ַא טפאשראפ

 ,טינ ןעגעווטסעד ןופ טיידעב סָאד ..ןעלעטש ןעדירפוצ טנעקעג
 ךיז טָאה רע זַא ,ױזַא טנאלּפעג ןעסיוועג סָאד טָאה .ן'ָאבור זַא

 סָאװ ,ךָארב םעד ןיא זַא ,זיולב טניימ סָאד ..ןעסענראפ טלָאוועג

 ,טרעטשרעצ סע טָאה ןוא ןעבעל-ןעילימאפ ןייז ןעפָארטעג טָאה

 -ָאנע ןייז ןיא גנוביוטעב ןייז ,טסיירט ןייז ןענופעג ָאד רע-טָאה

 -ייא ןעסינעג טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,טייהנעדירפוצ .עשיטסיא

 ןעניוצעגניירא טצעי זיא ןעבעל רעצנאג ןייז ןוא .ןילַא רענ

 טָאה סָאד ןוא ,טפאשנעדייל ןייז ןופ שינעפעיט יה ןיא ןערָאװעג
 םהיא טלָאװ ראגָאז סּפַאנש .טריניאור ןעצנאג ןוא ןיוש םהיא

 ,ןעדנוטש עמהענעננא לעיפ ױזַא ןעפאשראפ טנעקעג טינ ךיוא

 טָאה ןיילַא ןעבעל סָאד ראגָאז .תונאד עיירפ ,עכילהערפ .ענױזַא
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 םיוק טגעלפ רע .,טכַאנ עצנַאנ ַא ףיוא לָאמטּפָא ,ןהענקעווַא ךיז

 ןעוו ןעכיילג סָאד ךיוא ןוא .העש עכילטע ןעּפָאלש םייהַא ןעמוק
 רעגייז ַא ףניפ ןופ יירפ ; טכַאנ ייב ףיוא ןייז טפרַאדעב טָאה רע

 ,ןעפָאלש ןוא ןעסע ואוו ץיגרע סיוועג רע טנעלפ ,הירפ רעד ןיא

 נידנעקוק טינ ,ךָאד ןוא .טכַאנ ראפ ףניפ זיולב גידנעמוק םייהַא

 רעטונג רעד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא ָאבור זיא ,ןעמעלא םעד ףיוא

 זייונעטייצ ;טונימס רעד וצ ךילטקניּפ זיא סָאװ ,רעטמַאעּב

 -נייא םיוק זיא רע זַא ,טרעטאמעגסיוא ױזַא ןייז יקַאט רע טנעלפ

 -םָאּפ ןייז ןופ גידנעטערטבָא טינ רעבָא ,סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג

 .גנוגיטפעשעב ןייז ייב גיטפַאהנעסיװעג ןוא ןעט

 .ןעלהעפראפ וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ןייווכעלסיב רעבָא

 טָאה ,ןעלומ ,ענעלָאק ןייז זַא ,טריסאּפ ןיוש טָאה לָאמ ייווצ

 הירפ-רעד-ןיא ןייא ; העש עצנַאנ ַא ןעטראוו םהיא ףיוא טזומעג

 ץלַא ךָאנ זיא ָאבור זַא ,גידנעהעז ,קיטשהירפ ן'כָאנ ,רַאגָאז

 -רא ןייז םהיא ראפ ןוהטעג ,ןעלומ רעטוג רעד ,רע טָאה ,ָאטינ
 -רעביא ןוא .ףרואוורָאפ ַא ןופ ןעטיהראפ וצ םהיא ידכ ,טייב

 ,טייקגיטעהט ס'ָאבור ןיא ןעלהיפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טּפױה

 רהעמ ןיוש רע זיא גָאט ייב .רעטנורא םאזננאל טהעג רע זַא

 ,נוצ א ךרוד טינ טזָאל סָאװ ,ָאבור רעניטעהט רעד ןעוועג טינ-

 -ויא יד טימ ,ןיילא לָאז רע זַא ,ןהענקעװַא רעדָא ןעמוקנָא םייב

 נידנעביירשרעפ ,עלעציּפ סעדעי ןעקוקרעביא טינ ,ןעגיוא ענעג

 ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םוצ טרָאּפער ןייז ןיא טקאפ ןעטסעדנימ םעד

 טנעלפ טכַאנ ייב ןוא .ןעמעלא וצ ןוא ןיילַא ךיז וצ גנערטש

 ןעטעבעג ןעסיורג םעד ןיא רעטע'גרה'עג ַא יוװ ןעפָאלש טּפָא רע

 ןוא ,ןעּפַאכפױא ךיז טגעלפ רע ןוא ,רָאטנָאק ןייז ןיא ?הוטש

 רישזאסאּפ רעד ףיוא ןהענסיורא ,ףָאלש ןיא רענייא יו ,טגעלפ

 טגעלפ ןוא ,ןעטניה ןופ טנעלראפ דנעה יד טימ ,עמרָאפטַאלּפ

 ננוטכבַא טינ ,?העפעב ןייז ןעבעגבא עמיטש עגירעפעלש ַא טימ

 עיצנַאטס רעד ףיוא ןוא .טליפרע גיטכיר סע טרעוו וצ גידנעבעגנ

 א ןופ חֹכ םעד טימ זיולב ,ךיז ןופ יו ןעננַאגעגוצ סעֶלַא ךיז זיא

 ס'ָאבור רעביא רונ ,ןעמ טָאה לָאמ ןייא ןוא - ; טײהנהָאװעג

 -ַאז יד ףיוא גוצ-רישזַאסַאּפ ַא טלעטשעגקעװַא ,טייקגיסעלכאנ
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 טימ טקעדעב םהיא ןוא ,ןעמונענמורַא לָאמַא רעדעיוו םהיא יז
 ּו .ןעשוק

 ביד לעוװ ךיא ןוא ,קרַאטש ךימ ביל ,רערעייהט ןיימ ,הֶא ---
 רימ ,ןהעז טסעוו ....ְךָאנ רעקראטש לעיפ ,רעקרַאטש ְּךָאנ ןעבעיל
 .ךילקילג ןייז ְךָאנ ןעלעוו
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 ןעמוקעג קירוצ לָאמ סָאד ןענייז ענירעוועס ןוא קַאשז טניז
 .ַא בעילוצ ,גיטכיזרָאפ רהעז ןערָאװעג ייז ןענייז ,רוװַאה ןייק
 ,ןעריּפשכָאנ רשפא ייז רע טעוװ ,סעלַא טסייוו ָאבור זַא ,דשח
 ייז טימ ךיז ,טכוזרעפייא ןופ ?אפנָא ןייא ןיא ןוא ,ןעּפאכ ייז

 גיטכיזרעפייא דליוו יוװ טנָאמרעד ךיז ןעבָאה ייז .ןענעכערבָא

 הענעזעוועג רעד ,זיא רע ?אטורב יװ ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ זיא רע

 -נָא ןוא .ןעטסִיופ יד טימ דלַאב טכירְק סָאװ ,רעטייבראדןהַאב

 ןיא ,טירט ערעווש ,ןעניוא ערהָאלקנוא ענייז טימ ,םהיא נידנעקוק

 יקַאט סעּפע טבָארג רע זַא ,טכודעג ייז ךיז טָאה ,ןענידנעגייווש ַא

 ןעלאפניירא ןעלעוו ייֵז ואוו ,עקטסַאּפ עזייב ַא ,ייז ףיוא בורג ַא

 ןעטשרע םעד ךיז ייז ןעבָאה ראפרעד ןוא .דנעה יד ןיא םהיא וצ

 ,טייקניטכיזרָאפ עטסערג יד טימ זיולב ןעהעזעג יקַאט טַאנָאמ
 .ךַאוו רעד ףיוא גידנעטש

 רענינעוו ץלא םייה רעד ןיא ןייז ?לייוװרעד טגעלפ ָאבור ןוא
 ידכ ,ענטסימוא קעװַא רָאנ רע טהעג רשפא ןוא .,רענינעוו ןוא

 נידנעמענמורא ןעּפאכ יז ,ןוא טעטראוורענוא ןעמוקוצנָא לָאמַא

 -עוובא ס'ָאבור ,טרהעקראפ .ארומ רעייז טסנָאזמוא רעבָא .ךיז

 -?עז טנעלפ רע ןוא ,טרעננעלראפ רהעמ ץלַא ךיז טָאה טייהנעז

 ןעוועג רונ זיא רע ןעוו גידנעפיולטנע ,םייה רעד ןיא ןייז ןעוו ןעט

 ןייז בעילוצ טזומעג טָאה רע ןעוו ,םייהא גידנעמוק ןוא יירפ

 עיצנַאטס רעד ףיוא ןייז טפראדעב טָאה רע ןעוו ןעכָאװ יד .טמַא

 רעד ןיא ןעּפאכרעביא סיּפע טונימ ףניפ ןיא רע טנעלפ ,גָאט ייב

 ןיא ןעזייוו טינ רהעמ ןיוש ךיז טנעלפ ןוא ,רענייזַא ןהעצ ,הירפ

 ,טכאנראפ רהוא ףניפ םורא ןוא ;ףלעווצ בלַאה זיב םייה רעד

 רע טנעלפ ,דנעה יד ןעמהענרעביא םהיא טמוק עגעלָאק ןייז ןעווי
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 ההיא לָאז רע ,טלָאװעג טָאה יז ;  ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 .ןעלהעצרעד
 .סָאוו רימ ?העצרעד ' ; םירוסי טפָאה וד --
 ,סנױזַא סיּפע ןרעדנָאז ---,םירוסי ןייק טינ - ; ןיינ ,ןיינ ---

 ,רעיורט ןימ ַאזַא סיּפע ,ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאג זיא סָאװ

 ךילגעמנוא רָאג זיא'ס זַא ,ךילקילגנוא ךילקערש ךימ טכַאמ סָאװ

 .ןעלהעצרעדוצסיוא סָאד

 -םיונוצ ,ןערעדנא םעד רענייא טמרַאמוא ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 זיא סָאד .ןעהעוו ערעייז ןופ רעיורט ןעגיד'ארומ םעד גידנעסיג

 -עגרעפ וצ טייקכילנעמ רעד ןהָא ,ףוס ַא ןהֶא ןעדייל א ןעוועג

 ףיוא ןעבָאה ןוא ,טנייוועג ןעבָאה ייז ןוא ..גנוהייצראפ ןהֶָא ,ןעס

 טהעטשעב סָאװ ,ןעבעל ם'ןופ עטפערק עדנילב יד טלהיֿפעג ךיז

 .טיוט ןוא ףּפמאק ןופ

 ןיוש --- ,גידנעיירפעב ךיז ,טנָאזעג קַאשז טָאה --- ,םוק --

 וטסעוו ,טכַאנ ייב טנייה ...ןערהָאפ וצ קירוצ ןעטכַארט וצ טייצ

 ,רווַאה ןיא ,ןייז ךָאנ

 ןענירעיורט ַא םהיא ףיוא טָאה ,עטשימוצ ַא ,ענירעוועפ

 : טלעמרומעגסיורא םורא עלייוו ַא ןיא טָאה ןוא ,ןוהטעג קילב

 טלָאװ ךיא ןעוו ,יירפ ןעוועג רעבָא טלָאװ ךיא ןעוו ,ְךַא --

 סָאד ןעטלָאװ רימ לענש יו ,הֶא ...! טַאהעג טינ ןַאמ ןייק רעבָא

 ! ןעסעגראפ סעלא

 ןייז טָאה ןוא ,דנַאה רעד טימ ןוהטעג ךַאמ ַא שַאר טָאה רע

 .ךיוח רעד ןיא טגָאזעגסיױרא קנַאדעג

 ' ! ןענע'גרה טינ םהיא ךָאד ןענָאק רימ ---

 טָאה רע ; ןוהטעג קילב ןעפייטש ַא םהיא ףיוא טָאה יז
 טָאה רע סָאװ ,טרעדנואוורעפ ךיז טָאה רע ; ןוהטענ רעטיצ ַא

 -עג טינ ןעניז ןיא לָאמ ןייק םהיא זיא סָאװ ,סָאד טגָאזעגסיורא

 טינ רעסעב יקַאט סָאװ רַאפ ָאט ,ןענע'נרה ןיוש ביוא .ןעמוק

 .4 ייז טרעטש סָאװ ןאמ םעד -- ,םהיא

 לייוו ,ןעסיירבא טזומעג ךילדנע רהיא ןופ ךיז טָאה רע זַא

 טָאה ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןעפיול וצ טלייאעג ןיוש ךיז טָאה רע
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 ,ןעניהורעב וצ יז ןעמונעג ךיז קַאשז טָאה ,טלאק ןוא דעימ
 .ןעסאלענ ןוא גיטליגביילנ

 רונ ךיד ףראד'ס .טייקניניילק עשירַאנ ַא .טינרָאנ ---

 טינ ךינ ױזַא ןיוש ךיד ןעמ טזָאל ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןעּפאטרעד

 .ּפִא
 -טרעצ ַא טימ רעליטש ןעדער ןעמונעג טָאה ענירעוועס ןוא

 .לוק ןעדנעשטסַאל ,ןעביל
 -רעביא ָאד ןיוש בָאה ךיא סָאוו ,רָאפ רונ ריד לעטש ןוא --

 -ענ ןוהטעננָא רימ טָאה קנַאדענ רעניימעג ןייא ,ךא ....טכארטענ
 יװ ,םעד ְךָאנ זַא ,טכַארטענ רימ בָאה'כ ,אי ...!ןעצרעמש גונ

 ןוא ....ןענירק טנייפ ךימ וטסעוו ,ןעוועג הדומ ריד ךיז בָאה ךיא
 קירוצ ןעננאנעגקעווַא טסיב וד זַא ,טכארטעג ןיוש ךיז בָאה ךיא
 ! טינ לָאמ ןיַײק ,ןעמוק וצ טינ לָאמ ןַײק ןיוש

 ,טנייוודוצ ךיִז טָאה יז .ןעמוקענייב יז ןענייז ןערערט יד
 ,סמרא ערהיא ןיא טקירדענ םהיא יז טָאה ,ךיז רעסיוא ,ןוא

 ךיא יוװ ,ןעסיוו רונ טסלָאז וד ,רערעייהט ןיימ .,הָא ---

 ףימ בעיל ,ךימ בעיל ...! רימ ּוצ טונ ןייז לָאז ןעמ זַא ,ךיז גיטיונ
 ןעכאמ ךימ ןָאק ,רימ ביולנ ,עּבעיל ןייד זיולב ?ייוו ,קרַאטש
 טלהעצרעדפיוא ןיוש ריד בָא ךיא זַא ,טציא ןוא ....ןעסענרעפ וצ

 ,הֶא ; ןעפראווקעווא טינ ךימ וטספראד ,קילנמוא ןעצנאג ןיימ
 ! ךיד טעב ךיא..,,טינ ךימ זָאלראפ

 ,ערהיא .טייקכילטרעצ יד .-- ,טרהירענ סָאד טָאה ן'קַאשז
 ןוא ,ןעוורעג יד טזָאלענכָאנ םהיא סע טָאה זייווכעלפיב ןוא --

 : ט?לעמרומעגנסיורַא טָאה רע .ןערָאװעג רעכייוו זיא רע

 .טינ אדומ ןייק בָאה ; בעיל ךיד בָאה ךיא ;  ןיינ ,ןיינ ---
 רע ןוא ,ןעצראה ן'ראפ טּפַאכעגנָא ךיוא םהיא טָאה'ס ןוא

 ערעטסניפ ןייז טקירדענ טָאה םהיא ; טנייוואוצ ךיוא ךיז טָאה
 -?עװו ןופ ןוא ,ןָא םהיא ףיוא רעדיוװ ךיז טקור עכלעוו ,תאלוח

 -נוא ן'ַאזַא ! הּפרח ַאזַא .ןערעוו לוצנ טינ לָאמ ןייק טעוװ רע ןעכ
 : ! קילנמוא רעבילדנע

 רעצנאנ ןייד טימ ,הֶא ,ךיוא ךימ בעיל וד ,ךימ בעיל ,הֶא ---
 .ֹוד יװ ,עבעיל ןיא ךיוא ךיז גיטיונ ךיא ?ייוו ,טפארק



 207 אלָאו לימע

 ן'פיוא ןעגיוצעגסיוא ,ענידראק סאג רעד ןיא ?ערעמיצ ןיילק
 טכארבעג םהיא טָאה טקניטסניא רעד רעדיילק יד ןיא ,טעּב
 ַאק ןייז וצ ךיז טּפעלש טנוה רעקנארק ַא יוװ ,םייהַא ןערהיפוצ
 ןוא ,פערט יד ןעגנאגעגפיורא זיא רע ױזַא יו רעבָא .לערעמ
 רע .טינ רע טקנעדעג סָאד --- ,ןערָאװעג ןעּפָאלשנַא זיא רע ןעוו
 -רעד ךיז טָאה ןוא ףָאלש ןעפעיט ַא ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה
 זיא רשפא ,ןע'שלח ן'כָאנ ךיז וצ טמוק סָאװ ,שנעמ ַא יו ,ןעקָארש

 טימ ןוא .געט יירד רשפא ןוא העש יירד ןעפָאלשענבָא ָאד רע
 - -עס טימ טכאנ יד : ןורכז םעד ןעגָארקעג קירוצ רע טָאה לָאמַא
 ןעפיולקעווא ןייז ןוא ,דרָאמ ןיא ךיז ןייז-הדומ רהיא ,ןע'נירעוו
 ןיוש רע זיא םעדכָאנ .ןעקוצראפ וצ סיּפע היח עדליוו ַא יוװ
 -רעד ,ךיז וצ ןעמוקעג ךָאד טציא זיא רע זַא ןוא ,רע רהעמ טינ
 טריסאּפ טָאה סָאװ ,םעד םעלא ןָא םולח ַא ןיא יוװ ךיז רע טנָאמ

 .ןעליוו םענעגייא ןייז ןהֶא

 ; םהיא ףיוא טרַאװ ענירעוועס זַא ,ךיז רע טנָאמרעד םיצולּפ
 ןייז ףיוא קוק ַא טיג רע .סיפ יד ףיוא רע זיא גנורּפש ַא טימ
 קירוצ קעװַא ךיז רע טזָאל ,רעיפ ןיוש זיא'ס ,רע טהעז ,?רעגייז
 ןיא ,גיהור רהעז זיא רע ,רעווקס רעמאדרעטסמא םעד הףיוא
 ,רעדָא ןא ךיז ןעזָאל ן'כָאנ יו ,גידעל םהיא ייב זיא ּפָאק

 -רעד ;ןעפָאלשעג קרַאטש ענירעוועס זיא ,טייצ גאטימ זיב
 סָאװ ,טרעדנואוורעפ ךיז טָאה ןוא ,טּפַאכעגפיוא ךיז יז טָאה ךָאנ
 ,עלעוויוא סָאד טרהיפוצ רעדעיוו טָאה יז .ָאד טינ ךָאנ זיא קַאשז
 ץרַאטש ךילדנע גידנערעוו ןוא ; ןוהטעגנָא ךילדנע ךיז טָאה ןוא
 וצ ּפָארַא ןעסָאלשעב ,רעגייז ַא ייווצ םורַא ,יז טָאה ,גירעגנוה

 .ןארָאטסער א ןיא ןעסייבנָא סיּפע ןיירא סאג ןיא ןהעג

 רעד ןיא ןעוועג ןיוש יז זיא ,ןעמוקעג קירוצ זיא קַאשז ןעוו
 .ןעכאז ענינייא טנרָאזעב גידנעבָאה ,םייה

 ! ניהורנוא ױזַא ןעוועג ןיב ךיא ; רערעייהט ןִיימ ,הֶא --

 ןוא זלַאה ן'פיוא ןעפרָאװעגפױרַא םהיא ךיז טָאה יז ןוא
 .ןעניוא יד ןיא טקוקעגניירא טוג םהיא טָאה

 ? ןעוועג ריד טימ זיא סָאװ --
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 .ועכעטשניירא סע רע טעוו ,זלאה ןיא ךיילג ,וצרעהַא טָא ---

 ..יססאּפ ראפ ,לענוט ,ןיא ,דלַאב טֶא ;אי
 -נָא ןהַאב ַא זיא ָארעדַאקָארט ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא רעבָא

 טָאה ,ן'קַאשז גידנענעקרעד ןוא ,ןָאגאוו ןיא ןיירא רעטלעטשעג

 -רעד ןוא ,טיײברַא רעד ןופ ןעסעומש םהיא טימ ןעמונעג ךיז רע

 ַא ןענייז עגירלוש יד ןוא ןעליוק טע'בנג'עג טָאה'מ זַא טלהעצ

 .רעצייה ן'טימ טסינישַאמ

 סָאװ טינ קַאשז ןיוש טקנעדעג ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ןוא

 טנעקעג טינ ןיוש לָאמ ןייק ךיז טָאה רע .,ןעוועג זיא רעטייוו

 -עג רעטייוו ןעמ טָאה סעּפע .ךילטקניּפ ןעטקאפ יד ןענָאמרעד

 ,ךיז טכאד ,זיא רע זַא ,ךילקילג ױזַא ןעוועג זיא'מ ןוא ,טכאל

 ,טרעפעלשעגנייא יוװ ןוא ןעקנורדעגכרוד ןעוועג טימרעד ןיילַא

 רשפא ?ןעיורפ ייווצ יד טימ ל?יעטָא זיב ןערהָאפראפ רע זיא

 .ןָאנאוו ןופ סיורא ןענייז ייז ןעוו ,טינ טקנעדעג רע רעבָא ;אי

 ,ןיעפ רעד ןופ גערב ן'פיוא ןעמוקעגנָא זיא רעדעיױו ןיילַא רע

 ,ךילטייד ץנאגנ טקנעדעג רע סָאװ ,ױזַא יו גידנעסיוו טינ ןיילַא

 סָאד ןיירא ךייט ןיא טרעדיײלשעגניירַא טָאה רע זַא זיולב זיא

 ןוא .לעברא ןיא דנַאה רעד ןיא ןעטלאהעג טָאה רע סָאװ ,רעסעמ

 ,רעטשימוצ ַא יװ ןעוועג זיא רע ;טינ רע טקנעדעג רעטייוו

 רעד ןוא ,רערעדנַא ןַא רונ רע טינ ןעוועג טלָאװ רע יוװ ךיילג

 ן'טימ ןעמאזוצ םהיא ןופ ןוהטענבָא ךיז טָאה רערעדנַא רעגיזָאד

 עלעיפ ןיא טרישראמעגבא אמתסמ רע טָאה םעד ךָאנ .רעסעמ

 םהיא ןעבָאה סיפ יד ןיהואוו ,ןעגנַאנעג גנַאל-ןעדנוטש ,ןעסַאג

 ַא ןיא יו סיּפִע רע טקנעדעג רעזייה ןוא ןעשנעמ .,ןענָארטעג

 -ניירא ץינרע טזומענ טָאה רע זַא ,רעכיז ךיוא זיא רע .ןאמוט

 ,ןעסעּפָא סיּפע םלוע ןעסיורג ַא טימ לַאַאז ןעסיורג ַא ןיא ןהעג

 טקנעדעג רע ; רעלעט עסייוו יד ךילטייד רהעז טקנעדענ רע לייוו

 ןוא .םָארק עטכאמראפ ַא ףיוא טפירשפיוא עטיור ַא סיּפע ךיוא

 ,םוהת ,שינרעטסניפ עצראווש זיולב זיא סעלא ;רהעמ טינ ---
 זייא קיטש ַא זיולב ןעוועג זיא רע ואוו ,ץאלּפ ןהֶא ,טייצ ןהֶא
 .גנאל ןערהָאי רעטרעדנוה רעשפא

 ןייז ןיא ןעוועג רע זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא .קַאשז זַא
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 -ייוו ךיילנ טהעג ןוא ,טונימ עלא ּפָא ךיז טלעטש גוצ רעד
 ןופ ןעלענוט עצרוק יד ןערהָאפענרעבירא ןיוש זיא'מ ,רעט
 .עילוינ ןופ ןוא ֿ?עסרוק

 .גונעג ךיוא זיא עדנוקעפס ןייא --- : דלַאב טָא --

 : טנערפ עמאד ערעטלע יד

 ? םי ןיא ןעדָאב ךיז ןערהָאפעג רעמוז ךָאד טייז רהיא ---
 ַא ןיא ץיגרע ,ןעווענ ןעכָאװ סקעז .ןַאטערב ןיא ,אי --

 רימ ןעבָאה ךָאנרעד ןוא .ןדע--ןנ ַא --- עלעקניוו ןעּפענראפ
 -- :וטַאלּפ ןיא רעווש םייב טכארבראפ רעבמעטּפעס ץנאג ךָאנ
 .רעדלעוו טימ סנענעמרעפ ַא ןעטרָאד טָאה רע

 -עג העדב ,ךיז טכאד ,רהיא טָאה רעטניוו ףיוא .ןוא --
 ? ןעצניווָארּפ-םורד יד ןיא ןערהָאפ 'וצ טאה

 ....ןנַאק ןיא ןייז רימ ןעלעוו ןעט15 םעד םורא .;;אי --
 ךיילנ םי רעד ןוא ,היחמ ַא לעדנעטרעג ַא .זיוה א ןעמונעג ןיוש

 רע ,ןעשנעמ ַא טקישעגסיורא ןיהא ןעבָאה רימ ,ןעגעקטנע
 טינ הלילח ןעדייל רימ ....ןעמוק רימ רעדייא ןעטכירוצ סעלא לָאז

 -- ןוז יד רעבָא .ןאמ ןיימ טינ ןוא ךיא טינ ,טלעק ןייק ןופ

 רעביא  ,קירוצ רימ ןעמוק ץרעמ ןיא ןוא ... ןעגינעגרעפ ַאזַא זיא'ם

 ייווצ רעביא ןוא זיראּפ ןיא ןעביילברעפ רימ ןעלעוו רהֶאִי א

 ;לעזמַאמ עסיורג ַא ןערעוו ןיוש טעוװ עלעדיימ רעזנוא זַא ,רהָאי
 ?העצרעד ךיא יוז .עזיירדטסול ַא ןעמענרָאפ ךיז רימ ןעלעוו

 ! בוט םוי דנַאנַאכרוד --- : ךייא

 גידנעלעוו זַא ,קילג טימ ?ופ ױזַא ןעוועגנ זיא יורפ עגנוי יד
 וצ טקוקעגמוא ךיז יז טָאה ,דיירפ רהיא ןעקירדסיוא רהעמ לעּפע
 ַא םהיא וצ טָאה ןוא --- ,ןעשנעמ ןעטנאקעבנוא ןַא --- ,ן'קַאשז
 טקורעגבָא ןוֿפרעד ךיז טָאה ףיילש רעד ןוא ,ןוהטעג לעּכיימש
 ןעזיוועב ךיז טָאה'ס ןוא ,ךיוא ןָאילַאדעמ רעד ןוא ,טייז ַא ןָא
 -ַאש ַא ןיא ,עלעבירג-ןח ַא טימ ,סקניטיור ַא ,לעזלעה ליוה רהיא
 ,דלָאנ ןופ ןעט

 ןעפירגעגנָא רעניטפעה ךָאנ רעגניפ יד ןעבָאה ן'קַאשז ייב
 ךילדנע ךיז ייב טָאה רע יי ,רעסעמ םעד ןופ לעטנעה סָאד
 : ןעדעישטנע רָאנ ןעסָאלשעפ
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 ? עלעדניק סָאד זיא ױזַא יוו ןוא ---

 -טנע ןיוש יז ךָאד בָאה'כ ,דלָאג ַא --- ? עלעדיימ ןיימ ---

 ןעניגרעפ ךיז רהיא טגעמ .גָאט טכַא טקנוּפ טנייה --- טניואוז

 עֶלַא ןענַײז .רימ ...עלעּפוס רהיא סע טמעלפ יז יו ןעהעז וצ
 ,לַאדנַאקפ ַא --- שזַא טנוזעג ױזַא

 ערהיא נידנעזייווסיורא ,טכאלוצ ךיז טָאה יורפ עננוי יד

 זיא קַאשז ןוא .ןעּפיל עטיור-טולב ערהיא רעטניה ןהייצ עסייוו

 ןיא רעסעמ ן'טימ ,טייז רעטכער רעד ייב ,רהיא ןעבענ ןעסעזעג

 םהיא טעוו סָאד טכייל יו גנידנערעלק ,ךיז וצ טקירדענוצ ,דנַאה

 "ראד רונ טעוװ רע .ּפאלק-טיוט םעד ןעננאלרעד וצ רהיא ןייז

 ; ןוהט עוועריק ַא סָאװטע ךיז ןוא םרֶא םעד ןעביוהפיוא ןעּפ

 -וט רעלָאיניטַאב ןיא רעבָא  .דנַאה רעד וצ טקנוּפ םהיא זיא'ס

 ,טוה רהיא .ןופ רעדנעב יד ּפָאק ןיא ןיירא םהיא זיא ,לענ

 -= ,טכארטענ ךיז רע טָאה --- ,ףיילש םיִיב פינק רעד ---

 .ןערעטש ךָאנ רימ ןָאק

 ףיז ןעשיווצ ךילהערפ ?ייוורעד ןעבָאה ןעיורפ ייווצ יד

 .טדערעג

 ןעמהענ רונ ךייא לָאז ךיִא ,הֶא - ; ךילקילנ טסייה'פ ---

 ייוװצ ראפ טשרע ....םולח רע'תמא ןַא יוו:זיא'ס ! ןעלהעצרעד

 == ; ךָאד טסייוו רהיא ,טינרָאנ ַא ןעוועג ְּךֶאנ ךיא ןיב ןערהָאי

 וצרעד ןוא ,גינָאה ןייק טקעלעג טינ רימ ןעבָאה עמומ רעד ייב

 שזַא ךיא נעלפ ,ןעמוק טנעלפ רע זַא ןוא ....ןדנ הטורּפ ַא ןהָא ְּךָאָנ

 זיא רע .טבעילראפ ןעוועג םהיא ןיא ךיא ןיב יױזַא --- ,ןרעטיצ

 ןיא טציא ןוא ....רעניעש ַאזַא ןוא רעכייר ַאזַא ןעווענ רעבָא

 ךָאד גָאז'כ ....עלעדניק ַא ןעבָאה רימ ןוא ,ןַאמ ןיימ ,רעניימ רע
 ! טונ וצ ןיוש --- : ךייא

 ,רעדנעב יד ןופ ףיילש םעד טוג נידנעטכארטעב ,קַאשז ןוא

 ?עדנעב םענעטעמַאס ַא ףיוא ,זלַאה ן'פיוא רהיא ייב טקרעמעב

 :ךיז טנעכער רע ןוא ,ןָאילַאדעמ -םענעדלָאנ ןעסיורג ַא

 ?עוו .ןוא דנַאה רעקניל רעד טימ ןעּפַאכנָא יז ?עוו ךיא ---

 ןעקורבָא ןָאילַאדעמ םעד ןוא ,קירוצ ןוהט גיוב ַא ּפָאק םעד רהיא

 .ןערעוו טזיולבטנע טעוװ לענרָאנ רעד זַא ױזַא ,טייז ַא ןָא
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 -קָאװ ן'זיב ןעמוקעגוצ קאשז זיא ,רהיא גידנעהעגכָאנ ןוא
 ,עגיטסאה טימ ןעגנאנעג זיא ,עגידעּבעל ַא רָאג ,יורפ יד ,לאז
 ַא ,גידווע'נח דנערעביוצעב ןעוועג זיא יז ןוא ; טירט עדנעגנילק
 ייווצ טימ ,עקנידנָאלב ַא ,עקנילופ ַא ,רהעמ טינ ,גיצנַאוװצ רהָאי
 -על םוצ טלעכיימשענ ןעבָאה סָאװ ,ןעגיוא עכילהערפ ענהעש

 :ךָאנ רהיא טהעג ןַאמ ַא זַא ,טקרעמעב טינ וליפא טָאה יז .ןעּב

 ןעפָאלענפיורא גיטסַאה זיא יז לייוו ,ןעלייא טזומעג ךיז טָאה יז

 ,לַאאז ןעסיורג ַא ןיא ןיירַא זיא ,רווַאה ריפ לַאזקָאװ םוצ ּפערט יד
 ,ןהַאב-לעטראג רעד ןופ ?ירעטסנעפ םוצ וצ גידנעפיול טעמכ זיא

 -עג ךיז ראפ טָאה יז יווװ ױזַא ןוא .טדָאטש יד םורַא טמענ סָאװ
 קַאשז ךיז טָאה ,ליעטָא ןייק סַאלק ןעטשרע ןופ טעליב ַא ןעמונ
 ן'כרוד ןעגנאנעגכָאנ רלאב רהיא זיא ןוא ,םענייא טפיוקעג ךיֹוא
 -ֿ?עז םעד ןיא ןיירא זיא ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד זיב לַאז-טרַאװ

 נוצ רעד .,רהיא ןעבעל טצעזעג ךיז ןוא ,יז סָאװ ,ןָאנאוו ןעב
 .טרהירעג ךיילג ךיז טָאה

 ךיא --- .טכארטעג ךיז רע טָאה --- ,טייצ ךָאנ בָאה'כ --

 .לענוט ַא ןיא ןענע'גרה'רעד יז ?עוװ

 יד --- ,יורפ ערעטלע ןַא ןעסעזעג זיא ייז ןענעקטנע רעבָא
 טָאה יז ןוא --- ,ייז ץוח ַא ןָאנאוו ןיא ןיושראּפ ענלעצנייא

 .יורפ עננוי יד טנָאקרעד ךיילג

 ?הירפ ױזַא רהיא טרהָאּפ ןיהואוו ? רָאנ רהיא ,יוו ---
 ,רעטכעלעג ַא טימ טצעזענסיױורַא טָאה יורפ עגנוי יד

 .טייקגיזָאלסננונפָאה עשימָאק ןופ גנוגעוועב ַא טכאמענ ןוא
 -עב ךָאד ךימ זומ רעצעמיא זַא ,ךיז טכיר העג טנייה ---

 זיא ןעגרָאמ ....ןעגָאזסיוא טינ טעוװ רהיא זַא ,ףָאה ךדיא ! ןענענעג
 סױרַא רונ זיא רע יווװ ךיילנ ןוא ; גָאטסטרובעג ס'ןאמ ןיימ
 ,טּפַאכעגסױרַא ךיז ךיא בָאה ,טפעשעג ןעגעוו ןהעג וצ בוטש ןופ
 טָאה ןאמ ןיימ ןעמעוו ייב ,רענטרעג םוצ ?יעטָא ןייק קעװַא ןיב
 ...ןעלעפעג קרַאטש רהעז םהיא זיא סָאװ ,םולב ַאזַא ןעהעזעג
 .רהיא טהעטשרעפ ,זירּפרויס ַא ןעכַאמ םהיא ךיא ליוו

 -קילג טימ ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעגוצ טָאה יורפ עטלא יד

 .טייקכילבעיל עדנעשניוו
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 יד נידנעקנעדעג טינ ,ףָאלש ןיא רענייא יוװ םורַא טהעג רע ןוא

 זיולב ,ןערעוו ןעק סָאװ גידנעהעטשרעפ טינ ,טייהנעגנאגרעפ

 רעּבָא ,סיפ טלעטשעג טָאה רעּפרעק ןייז .הּפילק ןייז ןופ טנָאיעג

 ....ןעוועג טינ ייבאד זיא רע

 םהיא ןָא ךיז ןוא טנָאיעגרעביא םהיא ןעבָאה ןעיורפ .ייווצ

 רעכינ ןהעג ןעמונעג טָאה רע ןוא ; טרהירעגנָא גידנעהעגייבראפ

 טָאה ןַאמ א סיּפע רעבָא ,טגָאיעגנָא ייז טָאה רע  .ייז ּךָאנ

 ןוא .טדערעג ןוא טכאלעג ןעבָאה יירד עלא ןוא ,טלעטשעגבָא ייז

 ףיז רע טָאה ,ןענָאלשעגרעביא םהיא טָאה ןאמ רעד יװ ױזַא

 רעד ןיא טקנוּפ ןיא עכלעוו ,יורפ רעדנַא ןַא ןהעגכָאנ טזָאלעג

 ,עמירָא ןַא ,עלעקנוט ַא ,ערַאד ַא --- ,ןעגנאגעג ייבראפ טונימ

 אמתסמ ,טירט עניילק טימ ןעגנַאנעג זיא יז .לַאש ןעטלַא ןַא ןיא

 םעד טיול ,תוריכש עניילק טימ ,טיײברַא עטכעלש ,ערעווש ַא וצ

 רהיא ייב ןיא םינּפ סָאד ןוא ,טלייאעג טינ ךיז טָאה יז יוז

 ; טלייאעג טינ ךיוא ןיוש ךיז טָאה קַאשז .גירעיורט ױזַא ןעוועג

 םא ןייז טעװ סע ןיהואוו רונ טכארט ןוא ,ךָאנ רהיא טהעג רע

 ןהֶא ,ךיז טָאה יורפ יד .ּפאלק םעד ןעגנאלרעד וצ רהיא ןעטסעב

 ערהיא ןוא ,ךָאנ רהיא טהעג ןאמ רעד זַא ,טקרעמעג ,לעפייווצ

 -ּביירשעבנוא ןַא טימ םהיא וצ טרהעקעגמוא ךיז ןעבָאה ןעגיוא

 רָאנ ןָאק רעצימיא סָאװ ,טרעדנואווראפ יו ,טייקגירעיורט עכיל

 -ענוצ יוזא ןיוש םהיא טָאה יז ;ןעפראדעב סיּפע רהיא וצ

 טייצ רעד ןיא ךיז טָאה יז ;רווַאה-יד סאג ןעטימ ן'זיב טרהיפ

 -וצניירא לָאמ סעדעי םהיא גידנערעטש ,לָאמ ייווצ טקוקעגמוא

 טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,רעסעמ סָאד זלַאה ןיא רהיא ןעצעז

 לופ ןעוװעג ןענייז ןעניוא ערהיא .לעברא ןופ טקורעגסיורא

 -בָארא רונ טעוו יז יו ,דלאב טֶָא טעבעג טימ לופ ,ןעדייל טימ

 ...ןעכעטש יז רע טעוו ,ראוטָארט ןופ ןהעג

 ןַא ךָאנ קעװַא ךיז טזָאל ןוא ,םוא ךיזָארע טהערד םיצולּפ
 -טנע ןעמוקעגנָא ךילטנעניוא םהיא זיא עכלעוו ,יורפ רעדנַא

 טושּפ ,ןעליוו ןייז ןהֶא רָאנ ,עכאזרוא ןַא ןהֶא --- סָאד ןוא ,ןעגעק
 זיא יורפ יד זַא ,ױזַא ןעמוקעגסיוא זיא סע סָאװ רונ ראפרעד

 8 .ןעגנַאגעגייברַאפ טונימ רעד ןיא
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 ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ...ןעזָאלראפ טּפַארק-סנעליוו עטגנערטש

 טעװ רע ןוא ,דנעה ענייז ןעביוהפיוא ךיז ןעלעוו ,ןייֵלַא םהיא
 .לעגרָאג ןיא ןעכעטשניירא רעסעמ סָאד דהיא

 ....םורא ךימ םענ םֹוק ,רערעייהט ןיימ ---

 רעדיוו זיא יז ןוא , ןעננאנעגסיוא רהיא זיא לוק סָאד ןוא

 ,ןעּפיל ערהיא ףיוא עקסַאל ַא טימ ,?יטש רהעז ,ןעפַאלשעגנייא
 -םיורא זיא ןוא רהיט יד טנפעעג טָאה ,רעטלעמוטוצ ַא ,רע ןּוא

 .ןעפָאלעג

 ףיוא סיורא זיא קַאשז ןעוו ,רענייז ַא טכַא ןעוועג זיא'ס
 טָאה עענש םעד .םאדרעטסמַא'ד סאג רעד ןיא רַאוטָאוט םעד
 ןהענ סָאד טרעהעג םיוק טָאה'מ ןוא ,טרחעקעגבָא טינ ךָאנ ןעמ
 .סאג ןיא ןעשנעמ ענינעוװ יד ןוֿפ

 ךיז טָאה יז ; יורפ עטלַא ןַא ןעהעזרעד דלַאב טָאה קַאשז

 -היא זיא רע .;סאנ רענָאדנָאל רעד טימ ןעמונעג ךיילג 'רעבָא
 נָא םהיא ףיוא ךיז ןעבָאה רענעמ ענינייא .ןעגנאגעגכַאנ טינ
 ,רווַאה-יד ץאלּפ םוצ ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה וע ; ןעסיוטשעג

 -נילק םענעפָא םעד טימ ,רעסעמ סָאד דנאה רעד ןיא גידנעקירד
 -סיורַא זיא ןהעצרעיפ רהָאי ַא ןופ עלעדיימ ַא .לעברַא ןיא ?עג

 -רעבירא ךיילנ זיא קַאשז ןוא ;  געוװ ן'רעביא זיוה ַא ןופ ןעמוקעג

 ,יירעקעב ַא ןיא ןיירא דלאב רעבָא זיא יז ; רהיא וצ ןעננאנעג

 ,נידלודעגנוא יוזא ןעוועגנ זיא רע רעבָא .טרָאד ןופ טייוו טינ
 סאג רעבלעז רעד טימ קעװַא זיא ןוא ,טראוועג טינ טָאה רע זַא
 .העטייוו ןעכוז

 ,רע ןעוועג טינ ןיוש רע זיא בוטש ןופ סױרַא זיא רע טייז
 ױזַא טגעלפ רע ןעמעוו ,רענינעי רעד --- ,רערעדנא ןא ןרעדנָאז

 עטייוו ןוֿפ ץינרע ,רעטנאקעבנוא ןַא סיּפע ,ךיז ןיא ןעלהיפ טּפָא
 ַא ןופ טרהעצראפ טרעוו ןוא םהיא ןיא טייברא סָאוי ,תומוקמ
 ןייא טינ ןיוש טָאה רע ..דרָאמ וצ טשרוד ןעטנע'שרי'ענ ןימ
 םורא טלעוו יד ןוא .ךָאנ ןענע'גרה ליוװ ןוא ,טע.גרה'עגנ לָאמ
 -צלא ?ייוו ,םולח ַא ןיא יווװ זיולב ןיוש רע טהעז ,ן"קַאשז ,םהיא

 -עג ןייז .תאלוח ןייז ןופ ןעלירב יד ךרוד זיולב רע טּהעז גניד

 ,ןערָאװעג טפאשעגבָא יוו זיא געט עלא ןופ ןעבעל רעכילנהעוו
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 "עג ןעראברעדגָאז םענלעצנייא םעד טימ ,ןעכאז ענייז רע טכוז

 ןעפיולסיורא ,רעסעמ סָאד ןעּפאכ וצ ,ןוהטוצנֶא ?ענש ךיז קנאד
 םהיא טנאלּפ טציא  .יורפ רעדנַא ןַא ןעכעטשרעד ןוא סאג ןיא
 .הבקנ ַא ןענע'גרה זומ רע ;קרַאטש וצ ןיוש טפאשנערייל ןייז

 -?אהענ לָאמ יירד ייז טָאה רע ; ןעזיוה יד ןעניפענ טינ ןעק רע
 .ףיש יד ןוהטוצנָא ןוא ; גידנעסיוו טינ ןיילא ,דנעה יד ןיא ןעט
 ןיוש זיא'ס ?הָאוובֶא ןוא .טייברא ערעווש ַא ןעוועג םהיא זיא

 -סיוא ךָאד רעמיצ סָאד םהיא טָאה ,גָאט טונ ןערָאװעג ?ייוורעד

 -זייא ןַא ןופ ןענרָאמהירפ ַא --- ,ךיור ןעטיור טימ ?לופ ןעהעזעג

 טרעטיצעג טָאה רע ;ןייא סעלא טלעקיוו סָאװ ,ןאמוט-ןעטלאק

 ,העסעמ סָאד טּפאכעג ,ןוהטעגנָא ךילדנע ךיז טָאה ;רעביפ ןופ

 ןעצימיא רעכיזיטעוו רע ;לעברא ןיא טקורעגניירא סָאד ךיז

 ןיא ןענעקטנַא םהיא טמוק סָאװ ,הבקנ עטשרע יד ,ןענע'נרה

 סָאװ ,ץפיז רעגנאל ַא ,דיילק ַא ןופ ךרָאש ַא םיצולּפ ;סַאנ

 םוצ רעטדימשענוצ ַא ןהעטש טביילב רע ...טעב ןופ ךיז טרעה

 : .סַאלב טרעוו ןוא שיט
 .טּפַאכעגפיוא ענירעוועס ךיז טָאה סָאד

 ? קעװַא ןיוש טסהעג ? רעקניבעיל ,סָאד זיא סָאװ ---

 ההיא ףיױא טָאה רע ;טרעפטנעעג טינ רהיא טָאה רע

 ןערעוו ןעּפָאלשנייא קירוצ טעװ יז זא גידנעּפָאה ,טּקוקעג טיִנ

 ? רעבעיל ,ןעד וטסהענ ןיהואווי --

 םיּפע ףראד ךיא -- ,טעבלָאבעג רע טָאה --- ,טינרָאג ---

 .קירוצ ְךייֵלְנ םוק ךיא ,ףָאלש ....טייברא ןיימ  ייּב

 ,ןעניוא יד ןעסָאלשרעפ רעדעיוו רהיא טָאה טייקדעימ יד
 .רעטרעוו :עטשימוצ ,ףָאלש ןופ יו ,טדערעג ךָאנ טָאה יז ןוא

 ףךימ םענ ....ןעפָאלש ךיא ליוװ ,ןעפָאלש ךיא ליוװ ,הָא ---

 ,רעקניבעיל ,םורא

 טָאה רע לייוו ,טרָא ןופ טרהירעגנ טינ ךיז טָאה רע רעכָא

 ז"טימ ,טעב םוצ קירוצ ןערהעקמוא ךיז לָאז רע ביוא זַא ,טסואוועגנ

 רעדיוו זיולב ראנָאז רהיא ףיוא לָאז רע --- ,דנַאה רעד ןיא רעסעמ

 רהיא טימ ,עטַאקילעד ַאזַא ;עקנינהעש ַאזַא -- ,ןוהט קוק ַא

 -עננָא ןייז םהיא טעװ --- ,גנונדרָאנוא ןיא ןוא זלַאה ןעליוה

 יי
 יש
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 יי יידחדח
 הי סטה ישקשש חד

 ןעהעזעגסיורא רָאָאה סענָאקָאל ערהיא ךרוד ךיז טָאה'ס ןוא ,ּפָאק

 -טיור סָאװ םיוק ,ךלימ יו סייוו ,רענטאקילעד ַאזַא ,זלַאה רהיא

 -רעד טינ יז טָאה רע יוװ ךיילג ,טקוקעגנָא יז טָאה קַאשז .ךיל
 רע טָאה םוטעמוא ; טרעטענרעפ יז רע טָאה ךָאד ןוא .טנעק

 ,רהיא ךָאנ טגנעב רע ןוא ,דליב רהיא ןעהעזעג ןעניוא ענייז ראפ

 לעיפ ױזַא ףיוא ןוא ;  גוצ םעד טרהיפ רע ןעוו ,ראגָאז לָאמטּפֶא

 טינ ,עיצנַאטס ַא ןעניולפעגרעביא לָאמַא שזַא זיא רע זַא ,ראגָאז

 -עגפיוא ךָאנרעד טשרע ךיז טָאה ןוא ,ןעלאנגיס יד ףיוא גידנעקוק

 עלעזלעה עסייוו סָאד טָאה טציא רעבָא .ףָאלש ןופ יוװ טּפַאכ

 טימ יװ ,ןעגנַאפעג ןעצנַאג ןיא ןעמונעג לָאמַא טימ םהיא סרהיא

 טימ ןוא .עכילדנעטשרעדיוונוא ןַא ,עכילצעלּפ ַא ,גנורעביוצעב ַא

 עדנענייטש יד טלהיפרעד ךיז ןיא רע טָאה ןעצראה ןייז ןיא קערש

 -ניירא סָאד ןוא שיט ם'ןופ רעסעמ סָאד ןעמענ וצ סינֿפרידעב

 טרעה רע  .יורפ רעד ןופ בייל םעֶד ןיא לעטנעה ן'זיב ןעכעטש

 ןוא ,זלַאה רהיא ןיא לעננילק םעד ןופ ץעז ןעּפמעט םעד ןיוש

 ,םָארטש רעטיור ַא טניר סע ןוא ,לָאמ יירד טרעטיצ רעּפרעק רהיא

 .טימ טלעגנַארעג ךיז טָאה רע .סיוא יז טהיצ טיוט רעד ןוא

 רעדעי טימ רעבָא ;הּפילק רעד ןופ ןעסיירבָא טלָאװעג ךיז ,ךיז

 עכילקערש יד ;טפארק-סנעליוו ןייז רע טרילרעּפ עדנוקעפ

 ןעוו ,דַארג ַאזַא זיב םהיא טשיורעב ,ןייא םהיא טמענ עעדיא

 זיא קַאשז .טסייה טקניטסניא רעד סָאװ טוהט שנעמ רעד

 -ייז ,עדנעריטלָאװער יד  ,דנעה ענייז ; רעטשימוצ ַא ןערָאװעג

 ןעסייר ייז - ; ןעטלאהעב וצ ייז גנוגנערטשנָא ןייז ןעמוקענייב ןענ

 טהעז רע ןוא .יירפ ןערעוו ייז ; םהיא רעטנוא ןופ סױרַא ךיז

 -ייא ענייז רעביא ררַאה רעד טינ ןיוש רע זיא טציא זַא ,רהָאלק

 ,ןעלעטש ןעדירפוצ ?אטורב ךיז ןעלעוו ייז זַא ןוא ,דנעה ענעג

 ןוא ....ן'ענירעוועס ףיוא ןעקוק ױזַא רעטייוו ְךָאנ טעוו רע ביוא

 -וצסיורא ןָא ךיז רע טגנערטש תוחּכ לעסיב ןעטצעל ןייז טימ

 ,רענעפיוזעב ַא יו ,דרע רעד וצ טלאפ ןוא ,טעב ןופ ךיז ןעפראוו

 סיפ יד .;קירוצ טינ רעיש טלאפ ןוא ןעביוהפיוא ךיז ליוו רע

 רעד ףיוא ךאלדיילק יד ןיא .טרעטנָאלּפראפ םהיא ךיז ןעבָאה

 הנעה עדנערעטיצ טימ ,ט'רוכש'ראפ יו טהעג רע .עגָאלדָאּפ
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 טָאה רעכלעוו ,רווַאה ןופ גוצ ןעטקעריד םעד ןעמוקנָא טרעהענ רע

 -עב ַא --- ,טונימ גיצרעיפ ףיוא יו רהעמ טינ טגיטעּפשרעפ ךיז

 ןעבעיז ְּךֶאֹנ טשרע ןוא .יירפ קירוצ טרעוו געוו רעד זַא ,זייוו

 - םאזננַאל רהעז זַא ,ןעקרעמעב ןעביוהעגנָא קַאשז טָאה ,רענייז ַא

 ,ךליס יוװ סַאלב ,טייקסייוו ַא ןעביוש יד ףיוא ןעזייוועב ךיז טמענ

 רערהָאלקנוא רענעי ןופ טסייוורעפ ןערָאװעג בוטש יד זיא ךילדנע

 .םורא טמיווש לעבעמ סָאד זַא ,ּפָא ךיז טכוד סע עכלעוו ןיא ,ןייש

 "ֹוּב רעד ,רעמלא רעד ,ןעוויוא רעד ןעזייוועב ןעמונעג ּךיז טָאה'

 4 ...טעפ

 -ראפ ;ןעכאמוצ טינ ץלַא ךָאנ רע ןָאק ןעגיוא יד רעבָא
 ןוא .ןעהעז וצ סינפרידעב ַא רָאנ ייז ןעבָאה טציא ,טרהעּק :

 ,רע טלהיפרעד ,ןערָאװענ גיטכיל ןעצנאג ןיא זיא'ס רעדייא ךָאנ

 טימ ,רעסעמ סָאד שיט ן'פיוא --- ,טהעזרעד רע יוו רעכיג ---

 זענ סָאד ןעטינשעג טכַאנ עגידרעהירפ יד טָאה רע ןעכלעוו

 א -- ,ןעהעזענ טינ רע טָאה רעסעמ סָאד יוו רהעמ ןוא .סקעב

 -עטשפיוא רעד ןוא .,ץיּפש םייב טפראשראפ ,לערעסעמ ןיילק

 ,העטסנעפ ייווצ יד ךרוד ןייש עסִיוװ עצנאג יד ,נָאט רעדנעה

 יד ןוא .לעננילק עלָאמש ענייא סָאד זיולב ןעטכיולעב טָאה
 העטייוו ְּךָאנ ייז ןעננואווצענ םהיא טָאה דנעה ענייז ראפ ארומ

 ,טלהיפעג רעבָא טָאה רע ;ךיז רעטנוא טקירדעגוצ ןעטלַאה וצ

 ,ןעריטלָאװער ייז זַא ,םהיא רעטנוא ןעהורנייא טינ ןעליוו ייז זַא
 רּהעמ טינ ןיוש ןעד ייז ןענייז .ןעליוו ןייז ראפ רעקרַאטש ןענייז

 ןוא ,שרעדנַא ןעצימיא ןופ דנעה יד ןעד ייז ןענייז ? דנעה ענייז

 -?ע-רוא-רוא ענייז ןופ השוריב ןעמּוקעננָא זיולב םהיא ןענייז

 דנעה יד טימ ּךָאנ טנעלפ שנעמ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןופ ,ןערעט

 ? רלַאו ןיא תויח ןעקיטשרעד

 -ענמוא קַאשז ךיז טָאה ,רעסעמ סָאד ןעקוקוצנָא טינ יבא

 רהעז ןעפָאלשענ ךיז זיא יז .ן'ענירעוועס וצ םיִנּפ ן'טימ טרהעק

 .טייקדעימ רערעייהעגנוא רהיא ןיא ,דניק ַא יוו גידנעמהטא ,ניהור

 וא טזָאלענרעדנַאנופ ךיז ןעבָאה רָאה עצראווש עטכידעג ערהיא

 סָאװ ,עילאווכ עצראווש ַא טימ יו ןעשיק סָאד טקעדעב ןעבָאה

 םעד ןעסירראפ טָאה יז ;לעסקא יד זיב טכיירגענ רהיא טָאה
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 טייברא ךרַאמ ןייז יוו ,ךיז ןיא טרעיּפש רע .רהָאוו רעד ףיוא םולח

 טקנוּפ ,ןעפיורש עלא ףיוא םהיא ייב טהעג ּפָאק רעד ןוא ,עגושמ יו

 "עג ןיוש ךָאד טָאה רע ןוא .ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא ,לָאמַא יוװ

 ןענע'גרה וצ שנואוו רעד ; טלייהעגסיוא ךיז טָאה רע זַא ,טניימ

 ןעק רע טייז ,גנַאל ןעטַאנָאמ טיוט ןעוועג ןיוש םהיא ןיא זיא

 ןייק ךָאנ סָאד טָאה רע .ויד וטסָאה ָאד ןוא ;ן'ענירעוועס
 גנוביירשעב רהיא ןופ טנייה יו ,קרַאטש ױזַא טלהיפעג טינ לָאמ

 -רעדסיוא ליטש רעד ןיא ָאד םהיא טָאה יז סָאװ ,דרָאמ םעד ןופ

 *ירדוצ ןוא םהיא גידנעמענמורא ,טייז ןייז ייב גידנעגיל ,טלהעצ

 .םהיא וצ ךיז גידנעק

 טינ רהיא ןיא ךיז ידכ ,טקורעגבָא רהיא ןופ ְּךיִז טָאה קַאשז

 ןַא .רעייפ טימ יו טהירבעג םהיא טָאה סָאד ?ייוו ,ןערהירוצנָא

 ,עציילּפ רעד ןיא ןוהטענ ןערב ַא םהיא טָאה ץיה עכילגערטרענוא

 ןערָאװעג לָאמַא טימ טלָאװ םהיא רעטנוא ץַארטַאמ רעד יוװ ךיילג

 םהיא ןענָאה ןעלדָאנ עגידרעייפ ,סעקשארומ .ןעוויוא-ץזייה אי

 "סיורא רע טָאה טונימ ַא ןענעג ; ןעקַאנ-ןוא-זלַאה םעד טרעיובעג

 דלַאב רעבָא ייז ןענייז ; ערדלָאק יד רעטנוא ןופ דנעה יד ןעמונעג

 טָאה רע .ןערעטיצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,זייא יו ןערָאװעג

 קירוצ ייז טָאה רע ;דנעה ענענייא ענייז ראפ ןעקָארשעג ךיז

 טנעלראפ טשרעוצ ךיז ייז ןוא ערדלָאק יד רעטנוא ןעמונעגניירא

 רעטנוא טקורעג רעטנורא ייז רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ךיוּב ן'פיוא

 -סיורא טינ ייז ןוא ,ענעגנאפעג יו ןעטלאהעג טרָאד ייז ןוא ,ךיז

 םהיא ןעלָאז ייז זַא ,טאהעג ארומ סיּפע טָאה רע יוװ ךיילנ ,טזָאלעג

 טינ סע רע ליוו טציא סָאװ ,טַאהט ַאזַא ןוהטבָא טינ סיּפע ָאד

 .ןוהט טרָאפ לָאמַא ךָאד סע טעוו ןּוא

 -עג קַאשז טָאה , ןעגָאלשענ טָאה קוקוק רעד סָאװ ,לָאמ ןעדעי

 רע !רענייז ַא סקעז ,רענייז ַא ףניפ ,רענייז ַא רעיפ ; טלהעצ

 יד זא גנונּפָאה רעד ןיא ,גָאט ןערעוו ןיוש לָאז'ס ,טראגעג טָאה

 ףיֹוא ךיז טָאה רע .תומולח עזייב יד ןעגָאיראפ טעוװ טייּקניטכיל

 יד ןיא טקוקעגנייא ךיז ןוא ,רעטסנעפ םעד וצ טרהעקענרעביא

 ץיוח ַא ,טינרָאג ץלא ךָאנ טרָאד רע טָאה ןעהעזעג רעבָא .ןעביוש

 טָאה ףניפ וצ ל?עטרעיפ ַא .עענש םעד ןופ ןיישבָא ןעסאלב םעד
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 סע ןֹוא ,טסעג עבלעז יד רעדיוו ןעמוק ,ןעֿפָאלשנא ,ךיז טכאד

 -יד סיורא ןעפור ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עגיבלעז יד ןָא ךיז ןעגנאפ

 טימ סע טקוק רע תעשב ,רע טהעז ןעהעז ןוא .עלהיפעג עגיבלעז

 ענעצס יד זיולב ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןעגיוא ענעפָא-טיירב ענייז

 .טייהלעצנייא עדעי טימ ,עלעציּפ סעדעי טימ ,דרָאמ םעד ןופ

 ,עלופסקורדנייא ,עדנעלמוטראפ ,עגיבלעז סָאד --- ,דליב סָאד ןוא

 ךיז טקור רעסעמ סָאד .םהיא ןופ קעווא טינ ליוו סָאד ---

 יירד טָאה רעטיוט רעד ;ץעז ןעפעיט ַא טימ לעגרָאג ןיא ןיירא

 םהיא טהעג המשנ יד .;רעּפרעק ןעצנאג ן'רעביא סעיסלואוונָאק

 --- טָא ןוא ,טולב עטיור , טֹולב עמיראוו ןעמָארטש יד ןיא סיוא

 יד רעביא טולב עגיזָאד סָאד םהיא טניר --- ,ן'קַאשז ךיז טכוד

 סָאד : עבלעז סָאד ץלַא --- לָאמ גיסיירד ,לָאמ גיצנאווצ .טנעה

 -עננוא !ךילקערש ....ְךיִז טפראוו רעּפרעק רעד ,ןיירא רעסעמ

 רעסיוא טרעװ רע ;םהיא טקיטש סע ,טלהיפ קַאשז !רעייה

 ! הֶא ! ןעהעז וצ ןָא ראגָאז רע טביוה שינרעטסניפ רעד ןיא ;ךיז

 ןעטלא ןייז ןענידירפעב וצ ,רעסעמ ַא טימ ץעז ַאזַא ןעגנאלרעד וצ

 ַאזַא ןעכאמוצכרוד ,ייברעד טלהיפ ןעמ סָאװ ןעסיוו וצ ,רהעגעב

 ...ןעבעל ןעצנאנ םעד ,עלא ןיא יו ,רהעמ טלהיפ ןעמ ןעוו ,טונימ

 טכארט ַא טָאה רע ןוא .; רהעמ ץלַא טקיטשעג םהיא טָאה'ס

 טגיל ענירעוועס ?ייוו ,ןערעוו ןעפָאלשנַא טינ ןעק רע זַא ,ןוהטעג

 טָאה ,טיירפעב ךיז רע טָאה ךאלעמַאּפ ,דנַאה רעד ףיוא םהיא

 -ָאװעג םהיא זיא'ס .עדנעפָאלש א ךיז ןעבעל טגיילעגקעווַא יז

 רע טעוװ טציא זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא ,רעטכייל סָאװטע ןער

 ןעבָאה ,ןעליוו ןייז ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא .ןעפָאלשנייא ןיוש

 רעד ןיא ןוא ; ןעניוא יד ןעסירעגפיוא רעגניפ עראבטכיזנוא םהיא

 ,טולב ן'טימ דרָאמ רעד טלעטשעגקעוװַא רעדעיוװ טרעוו רעטפניפ

 ןוא .ךיז טפראוו רעטיוט רעד ןוא ,לעגרָאג ןיא רעסעמ סָאד ןוא

 סע ןוא ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןעגער רעטיוד ַא ךיז טסעיגנ סע

 ְךֶאֹל ערעייהעגנוא ןַא --- לעגרָאנ ןיא דנואוו עסיורג יד ךיז טנעפע

 : ...קַאה ַא ןופ יוז

 ךיז טנעל רע ; רהעמ טינ ןיוש ךיז טלעגנַאר קַאשז .גונעג

 ןעט'נשקע'ראפ םעד ףיוא טקוק ןוא ,ףױרַא םינּפ טימ ,קעװַא
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 רעכילצרעמש ןימ ַא טימ גידנעכוז--.,ןיירַא טוט ן'זיב רַאנָאז עבע

 סיורא לָאמַא ךיז ןעמענ סָאװ ,תויח ענעי יװ ,טעטילַאיטסעב

 רעייז טרעהעג זיולב ךיז טָאה'ס .ךיז ןערָאאּפ םייב םירעדעג יד

 זיא עילעטס רעד ףיוא .רהעמ טינ ןוא ,םעהטא רעגירעזייה

 ןעוויוא רעד ןוא ; ןיישבָא רעגיטולב רעד ןעוועג טינ רהעמ ןיוש

 בעילוצ טלאק ןערָאװעג זיא בוטש ןיא ןוא ,ןעגנאגעגסיוא זיֹא

 טינ ךיז טָאה ךרָאש ןייק .ןעסיורד ןופ טסָארפ ןעקרַאטש םעד

 טָאה טנעמָאמ ןייא .עענש טימ טקעדעב ןעסאג יד ןופ טרעהעג

 -דנעה-סגנוטייצ יד ,הנכש רעד ןופ ןעּפָארכ סָאד טרעהעג ךָאנ ךיז

 עצראווש יד ןיא ןעקנוזעגנייא זיא זיוה עצנאנ סָאד ןוא ,עקרעל

 .ףָאלש ןופ שינעפעיט
 ענייז ןיא ןעטלאהעג ן'ענירעוועס טָאה רעכלעוו ,קַאשז

 ּפַאכ ַא יז טָאה ףָאלש רעד זַא ,טלהיפרעד לָאמַא טימ טָאה ,סמרָא

 עגנאל סָאד ,עזייר יד .עטע'גרה'רעד ַא יו טלאפ יז ןוא ,ןוהטעג

 --- ,ערעייז טכַאנ עשרעבעיפ יד ךָאנרעד ןוא ,ן'ראזימ ייב ןעטראוו

 טלעּפאלּפעגסיורא סיּפע טָאה יז .ןענָאלשרעד יז טָאה סעלא סָאד

 גידנעמהטא ,ןיוש טפָאלש יז ןוא "! טכַאנ טוג , ןעשרעדניק ַא

 .יירד ןעגָאלש ןעמונעג טָאה רעגייז םעד ףיוא וקוק רעד .גיהור

 ףיוא ןעטלַאהעג יז קַאשז טָאה ךָאנ עדנוטש ַא ןענעק ןוא

 -ילנראפ יו זייווכעלסיב םהיא ןזיא רעכלעוו ,םרָא ןעקניל ןייז

 ןַא ; ןעכַאמוצ טנָאקעג טינ גיוא ןייק טָאה רע .ןערָאװעג טרעוו

 וצ ןעניוצעג סיעכהל וצ ףיוא יו ,םהיא טָאה דנַאה ערַאבטכיזנוא

 טָאה טציא .,שינרעטסניפ יד ןיא ןעקוק ןוא ןעגיוא יד ןענעפע

 טקנוטעננייא ,רעמיצ םעד ןיא ןעקרעמ טנעקענ טינרָאנ ןיוש רע

 עבלעז יד טימ ןעגיוצרַאפ ןעוועג זיא סעלַא ;טכַאנ רעד ןיא

 טָאה רע ןוא .טנעוו יד ,לעבעמ סָאד ,ןעוויוא רעד .; טייקצראווש

 עכיילב ייווצ יד ןעהעז ןענעק וצ םוא ןערעקרעביא טזומעג ךיז

 ,עכילטיידנוא ןוא עכילגעוועבנוא ,רעטסנעפ יד ןופ ןעטנַאק-רעיפ

 ערעייהעגנוא ןייז ףיוא גידנעקוק טינ .םולח ַא ןיא סעּפע יו

 ,סרַאטש רהעז טייבראוצ ּפָאק רעד םהיא ייב ךיז טָאה ,טייקדעיּפ

 -עי ןוא ,ןעקנַאדעג עהייר עגיבלעז יד םורא ץלַא ךיז גידנעהערד

 ,טרעוו ןוא ןעגיוא יד וצ ענטסימוא טכַאמ רע סָאװ ,לָאמ םעד
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 .ץעז רעּפמעט ַא ;אי --

 וטסיב ...טינש ןייק טינ ...ץעז רעּפמעט ַא ?ױזַא --

 ?רעכיז

 .ץעז ַא יוז רהעמ טינ ;  ןיינ ,ןיינ --

 ? הַא ,סעיסלואוונָאק ? סָאװ ךָאנרעד ןוא ---

 ןייא ןופ ןעננאגענכרוד םהיא סע זיא לָאמ יירד ;אי --

 ןיא טלהיפענ שזַא סע בָאה ךיא ;ןערעדנא ן'זיב רעּפרעק קע

 .סיפ ענייז

 ןיוש םהיא טָאה סָאד ? ַא ,סעיסלואוונָאק עטצעל יד ---

 ? טניײלענקעװַא
 יר ;עקרַאטש ַא רהעז ןעווענ זיִא עטשרע יד ;אי --

 .רעכאווש ןיוש ייווצ עגירעביא

 ֹוטסָאה סָאװ ?וד ןוא :;ןעננאנענסיוא זיא רע ןוא ---

 ןופ ,ריד רעטנוא סיוא ױזַא טהעג רע יו ,גידנעהעז ,טלהיפעג

 ? רעסעמ ַא טימ ךָאטש ַא

 .טינ סייוו ךיא ,הֶא ?ךיא ---

 םעד רימ גָאז ? ןעניל ַא ןענָאז סָאװ וצ ? טינ טסייוו וד ---

 ...טלהיפענ וטסָאה סָאװ ,ןענרָאבראפ טינ ,רימ גָאז ,תמא

 ? םירוסי

 .סָאד טינ ;ןיינ ; ןיינ --

 '9 ןעגינעגרעפ ? ןעד סָאװ --
 .טינ ןענינעגרעפ ןייק ; ןיינ ,ךא ,ןעגינעגרעפ ---

 רימ להעצרעד ,ךיד טעב'כ ?עבעיל ןיימ ,ןעד סָאוװ ---

 טלהיפ סָאװ ,רימ ל?העצרעד ...ןעסיוו רונ טספלָאז וד זַא ...סעלַא

 ....ןעמ

 טלהיפ'מ ....ןעבעגרעביא סָאד ןעד ןעמ ןָאק ,טָאנ ןיימ ---

 ,טייוו ױזַא ,הֶא --- ,טייוו ץינרע ךיד טגָארטרַאפ'ס ....קערש ַא

 ױזַא טבעלעגרעביא טינ ןעבעל ןעצנאנ ןיימ ןיא בָאה'כ !טייוו

 ,טונימ רענייא רעד ןיא יוװ לעיפ

 -נוא סיּפע ךילדנעטשרעפנוא ןוא ,רענהייצ יד גידנעמעלקראפ

 .םהיא יז ןוא ,ן'ענירעוועס טּפַאכענמורא רע טָאה ,נידנעמורברעט

 -יל גידנעכוז ,ןערעוו וצ טקיטשרעד שזַא טזלַאהענ ךיז ןעבָאה ייז
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 -יובעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךאלדיימ עגנוי ייווצ ?עיצעּפס ןּוא -
 .טכאלעג ןעבָאה ןוא ןענ

 ! הענ ,?עווייט םוצ ! העג ,העג --

 עיצנַאטס רעד ןופ טכיל יד .טינ ךיא סייוו רעטייוז ןוא
 ...טפייפ וויטָאמָאקָאל רעד ,טקורעגרעטנוא ךיז ןעבָאה ןעטנַארַאב
 טביוה'מ ,ףימ טגָארט ןעמ ,ךימ טּפעלש ןעמ זא ,קנערעג ךיא

 ּפַאכ ַא ךיז טכַאד ,ךימ טָאה ןַאמ ןיימ ...רָאה יד ראפ ףיוא ךימ
 ןוהטעג ןעפע ַא ?עסקא ןיימ רעביא טָאה ,דנאה רעד ראפ ןוהטענ
 ....ןיירא ןָאנַאוו ןיא ןעפרָאװעגניירא ךימ טָאה ןוא רהיט יד
 גוצ רעד ןעוו ,ט'שלח'עג טינ רעיש בָאה'כ ,טקיטשעג ךימ טָאה'ס

 -היר טינ ןייֵלַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא ,טלעטשענבָא ךיז טָאה

 םעד טימ רעטרעו עכילטע רעביא טדער רע יוװ ,ךיז גידנער

 ךילדנע ןענייז רימ זַא ןוא .ןעטנַארַאב ןופ רעטסיימדןָאיצנַאטס
 -ענ רעדינַא תוחכ ןהֶא ךיוא רע זיא ,עיצנַאטס רעד ןופ סיוהא
 ַא רימ ןעבָאה רווַאה זיב .עּפוק ןיא עּפַאנַאק רעד ףיוא ןעלאפ

 -רעפ ,םהיא סַאה ךיא ,םהיא סַאה ךיא ,הֶא ...טנעפעענ טינ ?יומ

 ךימ טָאה רע סָאװ ,ןעטייקכילרעדיוש עלא יד ריפ ,ךָאד חעטש
 ףיד ,רעקניבעיל ןיימ ,ךיד רעּבָא ! ןעדיילוצרעביא ןעגנואווצעג
 !קילנ לעיפ ױזַא וצ רימ טסלייהט וד : ךיא בעיל

 -רע רעננאל רעד תעשב גנוגנערטשנא ענידלאוועג יד ךָאנ

 רע'תמא ןַא ןעווענ ףורסיוא רעטצעל ס'ענירעוועס זיא ,גנולהעצ

 קערש םעד ןיא לעיצעּפס ,קילג ְךָאנ טשרוד רהיא ןופ קורדסיוא
 טנערעגפיווא ןוא טכָאקוצ ,קַאשז רעבָא .ןעננורעניארע ערהיא ןופ
 .ןעטלַאהעגקירוצ ךָאנ יז טָאח ,יז יו

 טקירדענוצ םהיא טסָאה וד ןוא ...ףיוא היצ = ; ןיינ ,ןיינ ---
 ? סיוא טחעג רע יוװ ,טלהיפענ טסָאה וד ןוא סיפ יד

 ס'קַאשז ןיא ןערהיר ןעמונעג ךיז טָאה סעטנאקעבנוא סיּפע
 ןעביוהעגפיוא .םהיא ןיא ךיז טָאה טייקדליוו עילאווכ ַא ;המשנ
 : םהיא .םולח רעטיור ַא יו ,חמ ןייז ןיא ןעסָאנוצ ךיז טָאה ןוא
 .ןעדרָאמ וצ טייקנירעיניינ יד טּפַאכעגנָא טָאה

 סָאד סָאװ טלהיפעג טסָאה { רעסעמ סָאד ךָאנרעד ןוא --

 ? ולאה ןיא ןיירא םהיא זיא רעסעמ



 היח עגיסיפיייווצ יד 342
 === שטיי יי =

 .לעוייט רעד ! העג ,העג ---

 ,ןעהעג טזומענ בָאה ּךיא ןוא ,טּפוטשעג ךימ טָאה רע ןוא

 רעד טימ ףיז גידנעּפַאכנָא ,טנאה ןייא טימ ךיז גידנעטלאהנָא

 ךאלדיילק עניימ ןוא ,סענָאגַאװ יד וצ ךיז גידנעקירד ,רעטייווצ

 : ...סיפ יד רעביא ךימ ןענָאלש ןוא ךיז ןעהילפוצ

 ךיז טקרעמ ,ךיז טעוועריקראפ געוו רעד ואוו ,סנעטייוו ןוֿפ

 וויטָאמָאקָאל רעד ,ןעטנַארַאב עיצנאטס רעד ףיוא ןייש יד ןיוש
 .ןעפייפ ןיוש טמענ

 !פעווייט םוצ ! העג ,העג --

 -סיירט עכילרעטכריפ סָאד ,םנהינ ןיא יו ,שיורענ רעד ,ךא
 ךימ טָאה טניוו-םרוטש א יװ ךיילג ! ןעהענ זומ ךיא ןוא ,ןעל

 -וצ ךימ טעוו ןוא עלעיורטש א יו ךימ טגָארט ןוא טּפאכענפיוא

 ךיז ןעלייא רעדלעפ יד ןוא ;טנַאװ רענעי ןַא ןערעטעמש
 א ןיא ךָאנ רימ ןענָאי ןעמיוב יד ןוא ,סעציילּפ עניימ .רעטנוא

 ןוא ,ןייא ךיז ןערעקיוה ,םוא ךיז ןערהעק ייֵז ,ּפָאללאג ןעדליוו

 קע םייב .גידנעפיולייברַאפ ,ןייוועג ןעניטסַאה ַא סױרַא ןעזָאל

 ןופ לעּפערט םוצ ןענַאּפש רעבירַא טפראדעג בָאה ךיא ואוו ,ןָאגַאװ
 ךיא ןיב ,לעטנעה ערעדנַא סָאד ןעּפַאכנָא ןוא ,ןָאגַאװ ןעטייווצ

 -- : טאהעג טינ הטומ ןייק בָאה ךיא --- : ןעהעטש ןעבעילבעג

 : .רימ ריפ לעיפ וצ ןיוש

 ! לעווייט רעד ,העג ---

 ךיא ...ןוהטעג ּפוטש ַא ךימ טָאה רע ; רימ וצ וצ זיא רע ןוא

 יװ .רעטייוו.ןעננאגעג ןיב ןוא ...ןעניוא יד טכאמראפ בָאה

 יוװ ,טרהיפעג ךימ טָאה טקניטסניא רעד ,טינ סייוו ךיא ?  יוזא

 .ןעלַאפּפָארַא טינ לָאז יז ,?עגענ יד טימ ןָא ךיז טלַאה סָאװ ,היח ַא

 יוזא ןעבָאה רימ ? ןעהעזרעד טינ ןעשנעמ זנוא סע ןעבָאה יו

 ןופ ,יירד יד ןופ רענייא ; סענָאנאוו יירד טרעטעלקעגייברַאפ

 -ענ ךיא .טקאּפעגנָא ןעוועג ךילבעטשכוב זיא ,סאלק ןעטייווצ

 ךיא ; ּפמָאל םעד ןופ ןעטכיולעב ,ּפעק עהייר עצנאג א ,טוג קנעד
 -עב זיא סע ןעוו ייז לָאז ךיא ןעוו ,טנעקרעד ייז טלָאװ ךיא ,ןיימ
 ,ןעדראבנעקאב עטיור טימ ,רעקיד א רענייא סיּפע --- : ןענעגעג

 יי יי יי יע, קי, ,,,  2, יי, יי
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 עדנעשיור יד וצ ןעלאפעגסיורא זיא ןוא ןוהטעג געיוו ַא ךיז טָאה
 ןוא -- '! ףוס א ןיוש זיא טציא ,ריזח רעד ! הא -- .רעדער
 ךיוא יז ןוא ,ערדלָאק עזייר יד טגעלעג ןעמַאזוצ ךָאנ טָאה רע
 : ...ןעפרָאװעגסױרַא

 ןעהעטש ריס ; ןיילא רימ זיולב ןעוועג טציא ןענייז עפוק ןיא
 ךייט ן'טימ עּפַאנַאק רעד ףיוא ןעצעזוצ וצ טינ ךיז ןעגַאװ ןוא

 ןעוועג ןיב ךיא ...טּפאלק ןוא ןעפָא זיא רהיט יִד ןּוא - ...טולב
 ןעוו ,ןענַאטשרַאפ טינרָאג גנַאּפנָא ןופ בָאה ןוא ,טשיורעב ,טשימוצ
 טרעוו ןוא רעטנורא ךיוא ךיז טזָאל ןאמ ןיימ ןעהעזרעד בָאה ךיא
 .רעדעיוו רעבָא ךיז טזייוועב רע .ןעדנואוושרעפ ךיוא

 טסליוו וד ביוא ,רימ טימ ,לענש --- ,רע טגָאז --- ,םוק ---
 ! ּפעק יד ןעקאהבָא זנוא לָאז ןעמ טינ

 .נידלודעננוא טרעוו רע .טינ ךיז רהיר ךיא רעבָא
 ;ןָאנאוו רעזנוא ןיא קירוצ םוק ! ?עוויײט םוצ ,ךָאד םוק --

 .גידעל זיא רע

 -נאגעג םע רע זיא ןיהא .גידעל ןָאגאוו רעזנוא ? גידעל

 - -ענ טינ טָאה סָאװ ענעי ,ןעצראווש ןיא עמאד יד ןוא ! ןעג
 ןער רע זיא --- ,ןעטלאהעב יװ ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ א טדער
 ...3 לעקניוו א ןיא ץינרע טינ טציז יז זא ,רעכיז ךילקריוו

 יד ףיוא רעטנורא ריד רעדיילש ךיא רעדָא ? וטסהעג ---

 ..! םענעי יוװ ,ןעסלער

 ; ענושמ ,טעדליוודוצ ,עפוק ןיא ןיירא קירוצ ןיא רע ןוא

 .ןעסיורד ןיא ןיוש העטש ךיא ןוא ...ןעפרַאװּפָארַא ךימ טעוו רע
 םורא ןעסָאלשעגנייא דנעה עדייב טימ ,ןָאגאוו ןופ ?עּפערט ן'ףיוא
 -גרָאז טָאה ןוא ,רימ ךָאנ סיורא זיא רע .לעטנעה םענעשעמ םעד
 .רהיט יד טכַאמרַאפ גיטלעפ

 ! העג ,העג --
 ןיא טלעדניוושעג רימ טָאה'ס ; טגאוועג טינ בָאה ךיא רעּבָא

 םיּפע יו ,טניוו רעד ןוא ,גוצ ןופ גנאג ןעלענש םעד ןופ ןעניוא יד
 ךיז ןעבָאה רָאָאה יד .םינּפ ןיא ןעפימשעג רימ טָאה ,םרוטש ַא
 -ּפָא רעגניפ ענעניוצעגנָא עניימ ןעלעוו טָא טָא ןוא ,טזָאלוצ רימ
 : ! ,לעטנעה סָאד ןעזָאל

 ָו
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 ּךָאנ סע ?היפ ךיא --- ,ןע'ססוג סָאד ,ןערעטיצ סָאד ,ךא .:.רעגייז

 ! םירבא עניימ ןיא טציא

 -נוא טלָאװעג יז טָאה ,טייקגירעניינ ןופ טרהעצראפ ,קַאשז

 ךיז יז טָאה טציא רעבָא .ןעגערפ וצ סיּפע יז ידכ ןעכערברעט

 .ןעגידנע וצ טלייאעג

 -ייז ,ןעביוהענפיוא ְךיִז בָאה ךיא זא ..ףיוא היצ .,ןיינ --

 עטסערג יד טימ .ַארפָאמ-עד-אוהק ןעגיולפעגייברַאפ רימ ןענ

 עטשרערָאפ עטכַאמרַאפ יד ןעהעזעג רהָאלק בָאה ךיא .טייקלענש

 -גאלש םייב ןעטסָאּפ םעד ךיוא ךָאנרעד ןוא זיוה םעד ןופ רהיט

 ףניפ ְךָאנ ,ןעטסכעה םא --- ,רטעמָאליק ?עטרעיפ ַא ךָאנ .םיּוּב

 רעטיוט רעד ...ןעטנַארַאב ןיא ןָא ןעמוק רימ ןוא --- ,טונימ

 .טולב סָאד ,עּפאנאק רעד ףיוא טעשטרָאקעגנייא טנעיל רעּפרעק

 -וצ א ,טהעטש ןאמ ןיימ ןוא .םָארטש רעטכידעג א יוו ְךיִז טסיג

 ןוֿפ ןעלסיירט םעד ןיא ךיִז טלעקָאש ןוא ,טקוק ןוא ,רעטשימ
 יוזא ןיוש זיא'ס .עלעכיט ן'טימ רעסעמ סָאד טשיװ ןוא ,גוצ

 ךיז ןוהטעג טינ רהיר א ךָאנ ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,טונימ א קעװַא

 ָאד ןעביילב יוזא רעטייוו ךָאנ ןעלָאז רימ זַא ...ןעוועטאר וצ

 -ַאּפ ְךָאנ זנוא ןעמ טעוװ ,עפוק יד ןיא ,םענעכָאטשענ םעד טימ

 ...ןעטנאראב ןיא ּפָא ךיז טלעטש נוצ רעד יו טונימ יד רשפא ןעק

 ,טמוק רע ; ענעשעק ןיא רעסעמ סָאד טלַאהעב ןאמ ןיימ רעבָא

 -יוט םעד טכוזעב רע יו ,ןעהעזענ בָאה'כ ..ךיז וצ ךיז טכאד

 ןָאק רע סָאװ סעלַא ,דלעג סָאד ,לערענייז ןייז וצ טמענ ,ןעט
 טימ ןָא ךיז רע טמהענ ,רהיט יד גידנענעפע ןוא .ןעניפעג רונ

 טינ ,ןעסלער .יד ףיוא רעּפרעק םעד ןעּפוטשסיױרא ?ליוו ןוא חכ

 ןערעימשרַאפ וצ טינ ייז ידכ ,דנעה יד טימ ךיז גידנערהירנָא

 !ןעּפוטשסיױרא םהיא רימ ףלעה ! ךָאד רימ ףלעה --- .טולב ןיא
 רנעה עניימ ןופ סייוו ךיא ; טינ ןוליפַא ךיז רהיר ךיא רעבָא ---
 -- ! ןעּפוטשסױרא-ךָאד ףלעה ! לעווייט םוצ --- .טינ סיפ ןוא

 ןעננָאהעגּפָארא ךיז טָאה ןוא ּפָאק רעד סיורא זיא עטשרע סָאד

 -נייא ךיז טָאה רעּפרעק רעד רעבָא ; ןָאנַאװ ןופ לעּפערט ןז'זיב

 ...טפיול גוצ רעד ןוא ...ךרוד טנָאקעג טינ טָאה ןוא טהערדעג
 רעּפרעק רעטיוט רעד ןוא ,גנוננערטשנָא עטצעל ןייא ךָאנ רעבָא

 א
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 רעדיילש א םהיא טָאה סע זא ,ץעז ַאזַא ןעגָארקעג ןיוש רע טָאה

 ןיא ןעניובעגנייא יווװ םהיא טָאה'ס ןוא עּפאנאק רעד וצ ןוהטעג

 טָאה ,גנושאררעביא ןוא קערש ןופ ןעפָא ,ליומ ןייז .ןעייווצ

 ןערָאלרַאפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעיירשעג עכילטיידנוא טזָאלעגסיורא

 טרעהענ ךילטייד בָאה ךיא רעבָא ; ןהאב ןופ שיור םעד ןיא

 סָאד ןעלָאהרעדיװ ,גנַאלש רעזייב ַא ןופ שטיווק ן'טימ ,ןאמ ןיימ

 ..! ריזח ! ריזח ! ריזח :; טרָאװ

 סיורא טהענ גוצ רעד ; רענעלק טרעוו שיוהעג רעד רעבָא
 -ראווש יד ; רעדלעפ עסַאלב יד ךיז ןעזייוועב סע ; לענוט ןֹופ
 ןיא ןעסעזענ ןיב ךיא --- ךיא ןוא ...קירוצ ןעפיול רעמיוב עצ

 רהעמ סָאװ ךיז גידנעבָארגנייא ,ןעניז ןופ טעמב ,לעקניוװ ןיימ
 ייז ןעבָאה גנאל יוװ .טנָאקעג רונ בָאה'כ יוװ ,עּפאנאק יד ןיא
 ךיז טָאה רימ ןוא ,ןעדנוקעס ענינייא םיוק ? טלעגנַארעג ךיז

 עלא זא ,ןעמענ טינ רנע ןייק לָאמ ןייק רָאג טעוו'ס זא ,טכודעג

 ןעהעז רעמיוב יד זא ,ןעיירשעג יד ןיוש ןערעה ןערישזַאסַאּפ
 רעבָא ,רעסעמ ענעפָא סָאד ןעטלאהעג טָאה ןאמ ןיומ ...סעלַא

 טָאה ןָאנַאֹוו רעד ?ייוו ,טנָאקעג טינ םהיא רע טָאה ןעגנאלרעד
 יד טימ ןעסיוטשעג טָאה רעטלא רעד ןוא טלעסיירטעג קרַאטש
 יד ףיוא ןעלאפעגרעדעינא טינ ןיילא רעיש זיא ןאמ ןיימ .סיפ

 טימ זנוא טנָארט סע ןוא ,ל?ייוורעד טהילפ גוצ רעד ןוא .עינק
 םוצ גידנעמוקוצ ,טפייפ ןישאמ יד ןוא ,טייקלענש עטסערג יד
 ...ארֿפָאמ-עדדַאורק ייב םיוב-גַאלש

 םעד ןופ סיפ יד ףיוא ןעפרָאוװענפיורא ךיז ךיא בָאה ָאד ןוא

 ,ןעהעשעג זיא סָאד יוזא יוװ .ךָאנ ךיז טלעגנַאר רע יו ,ןעטלַא
 -ינא םהיא ןיב ךיא רעבָא .,ןענָאמרעד טינ םויה דע ךיז ךיא ןָאק
 -וצ םהיא בָאה ןוא אשמ א סיּפע יו סיפ יד ףיוא ןעלַאפעגרעד

 -ָאק טינ ךיז לָאז רע זא ,גָאוװו רעצנאג ןיימ טימ סיפ יד טקירהעג
 -עג סעלא בָאה ךיא : טינרָאג ךיא בָאה ןעהעזעג ,,.ןערהיר ןענ

 עדנערעיוד יד ,לעגרָאג ןיא רעסעמ .םעד ןופ ץעז םעד .: טלהיפ

 ךָאנרעד ןוא רעּפרעק םעד ןופ ךיז ןעפראוו סָאד ,סעיסלואוונָאק
 ןעטלא ןא ןופ ןעצבערק סָאד יוװ ,ןעצכולש יירד ןיֵא טיוט רעד
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 סָאװ ֿ?ָאמ עטשרע סָאד 4 ךיז טנָאמרעד -- ,טיג זא ,טנָאזעג

 ךיא ! ראברעדנָאז  ...זירַאּפ ןיא ןעוועג ןעמאזוצ ןענייז רימ
 זא ,רעכיז ןעווענ ךיא ןיב ךיז ייב ןוא ,טינ זַא ,טגָאזעג ריד בָאה

 ךיא יוז ךיילנ סיוא טמוק'ס ןוא .ָאי זַא ,ןענַאטשרַאפ טסָאה וד

 םָאה'כ ,רעקניבעיל ,הֶא ...?ָאי ַא ,טלהעצרעד סעלא ריד טלָאוװ

 בָאה גָאט םענעי זא ,ךיז טכוד רימ ןוא ןופרעד טכארטעג טּפָא

 .ןענָארקעג בעיל ךיד ךיא

 ןוא טמראענמוא ךילטפאשנעדייל רעדיוו ךיז ןעבָאה ייז ןוא
 ןוא ,סנייא ןערעוו טלָאװענ ןעטלָאװ ייז יוװ ךיילג טקידדעג ךיז

 .טלהעצרעד רעטייוו טָאה יז

 טפיול גוצ רעד / ןוא -- ,לענוט ן'רעטנוא  ןענייז רימ ---
 טרָאד טהענ טונימ יירד .לענוט רעסיורג א רהעז זיא'ס ..,ּךיז

 -טּפיוה רעד ...העש ַא יו ןעוועג סָאד זיא רימ ייב ןוא .גוצ רעד

 ןוֿפ שיור ןעדנעביוטרעפ םעד רעביא ןעגיוושענ טָאה רעטכיר

 טכאד ,טונימ רעטצעל רעד ןיא זיא ןאמ ןיימ ןוא .ןהאב םעד

 .טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז טָאה רע ; גיטנעהבָא ןערָאװענ ,ךיז

 םעד ןופ ןייש עדנעקנואוו יד ןיא ןטקרעמעב זיולב בָאה ךיא

 סָאװ  ...ןערָאװעג טיור םהיא ייב ןענייז ןערעיוא יד זַא ,ּפמָאל

 ? רלעפ ןעיירפ ן'ףיוא ןייז רעדיוו ןעלעוו רימ זיב { רע טראוו

 יוזא ןוא ,ךילדיימרעפנוא יוזא ןעהעזעגסיוא ןַאד סָאד טָאה רימ

 זילב טאהענ בָאה ךיא זא ;ןעבעל ןיא ןעננאגעג רימ סָאד זיא

 ןענַאלּפ ןערעהוצפיוא ךיז ןוא ןערעוו וצ דוטּפ : שנואוו ןייא

 ? ףראד'מ דלאב יו ,טינ םהיא רע טע'נרה סָאװ .שינעטראוו ןיא

 ןיב יוזא --- : דנע ןא ןוא רעסעמ סָאד ןעמונעג ןיילא טלָאװ ךיא

 טָאה ןאמ ןיימ ...ןעדייל ןוא ארומ ןופ ךיז רעפיוא ןעוועג ךיא

 -עג רנמ ןָא ,סיוועג ,סָאד טָאה רע .ןוהטעג קילב א רימ ףיוא

 רעטּכיר-טּפיױה םעד ףיוא ףרָאװ א ךיז רע טינ םיצולּפ .טקרעמ

 -מוא ךיז טָאה רענעי תעשב ,לעסקא יד ייב ןָא םהיא טּפאכ ןוא

 -רעד ךיז טָאה רעטְלַא רעד ,רהיט רעד וצ םינּפ ן'טימ טרעקעג .

 -סיוא טָאה ןוא ןוהטענ סיר א וויטקניטסניא ךיז טָאה ,ןעקָארש

 טקנוּפ ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,רונש-לאנגיס םוצ דנאה יד ןעגיוצעג

 ,טרהירעגנָא טינ ְךָאנ רונש םעד טָאה רע רעבָא ,ּפָאק ןייז רעכיא



 טא יי
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 טכוד רימ ןוא ; ךאלגרעב ָאד ןַארַאפ .ןעטסָאּפ ןייז ףיוא טסיל

 ,רנעה ענעביוהעגפיוא טימ ,ןעשנעמ ייז ףיוא העז ךיא זא ךיז

 : ןעפייפ ןָא טביוה טסינישַאמ רעד .ןנוא ןענידלושעב ייז ןוא
 --- ,ןיירא ןיהא זיא גוצ רעד זא ןוא ...ןָא ךיז טגנאפ לענוט רעד

 , ףָאד טסייוו וה ! סעקרא עגיררינ יד רעטנוא שיורעג ַאס !הֶא

 רענידלַאװעג א סיּפע יוװ ,ןעזייא ןעדנעּפַאלק םעד ןופ שיור רעד

 ןעבָאה ,קערש ןיימ ןיא ,רימ ןוא ,עלדַאװַאק יד רעביא רעמַאה

 .טּפַאלק רענוד א יוװ טכודעגסיוא ךיז ייז

 יז : ןהָאצ א ןָא ןהָאצ א טּפאלקעג טָאה ן'ענירעוועס ייב

 גידנעטייברעביא ךָאנרעד ןוא ; ןעלהעצרעד טרעהעגפיוא טָאה

 ו : טגָאזעג יז טָאה ,רעטכעלעג ַא ףיוא טעמכ ןָאט םעד
 ְךֶאנ רימ טהענ טציא זא .? ַאה ,שירַאנ טינ סָאד זיא ---

 ךָאד ןוא .רענייב יד ןיא זיב שזא ,רערעייהט ןיימ ,טלעק ַא ךרוד

 ...!ןערעירפוצ יוזא ןיב ךיא ןוא ,ריד טימ םראוו יוזא ָאד רימ זיא

 -נוא יד : ןעבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטינ ןיוש זיא ,ךָאנ וצרעד ןוא

 ?יוז רעטסנעפ עכיוה יד ןיא ןוא ,טגידנעעג ןיוש זיא גנוכוזרעט

 טכארבעגניירַא לָאז עטכישעג יד זא ,רימ יוװ ,רענינעוו ךָאנ ןעמ

 סָאד העטשרעפ ךיא ! הֶא ...טייקכילטנעפע רעד ןיא ןערעוו
 .ניהור ןייז געמ ךיא ןוא טוג רָאג ןיוש

 ; טגָאזעג טָאה ןוא טכאלוצ יקאט ךיז יז טָאה טציא ןוא

 זא ,ןעמהירעב תמאב ךיז טסנָאק ; רעגייטש ַא ,וד טָא --

 --- ,יקאט רימ ?העצרעד ...! ןעקָארשעגנָא טונ זנוא טסָאה וד

 ;תמא םעד רעבָא ; טריסערעטניא טייצ עצנאג יד ךימ טָאה סָאד

 ? ןעהעזעג ךילטנעגייא וטסָאה סָאװ

 --- ,רעהרעפ ן'ףיוא טלהעצרעד סעלַא ךָאד בָאה ךיא ---
 ןוא ...ןערעדנא ןא זלאה םעד רעביא טדיינש ןאמ א : רהעמ טינ

 ךיז בָאה ךיא זא ,ענדָאמ סיּפע ןעטלאהעג רימ וצ ךיז טָאה רהיא

 -בִא רימ ךיז טָאה רַאגָאז טנעמָאמ ןייא .ןעסיוטשעגנָא ךילדנע

 רעטעּפש רָאג טשרע ןוא ..ןאמ ןייד ןעקרעד ךיא זא ,טכודעג

 ...רעכיז ןעמָאקלָאפ ןערָאװעג ךיז ייב ךיא ןיב

 + ,רייר יד ןענָאלשעגרעביא ךילהערפ םהיא טָאה יז

 היד בָאה ךיא ןעוו גָאט םענעי ,טרָאד רעווקס ןיא ,אי --
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 םעד ןעטיוט ןעפלָאהענ ךיוא וטסָאה ,רימ עשז-גָאז ---

 ? ןעטלַא

 -ייוו יז טָאה --- ,?עקניוו ַא ןיא ןעסעזעג רימ ןיב ךיא ---

 זיא ןאמ ןיימ --- ,טקעריד גידנערעפטנע טינ ,טלהעצרעד רעט

 -ענ זיא רעכלעוו ,רעטכיר-טּפיוה םעד ןֹוא רימ ןעשיווצ ןעוועג

 -נעמוק יד ןופ טדערעג ןעבָאה ייז ,לעקניוו ןעטייווצ ןיא ןעסעז

 טניוב ןַאמ ןיימ ןעהעזענ ךיא בָאה לָאמ עכילטע ...ןעלהַאו עד

 וצ םוא ,ןעסיורד ןיא ןעטסנעפ ן'ךרוד קילב ַא טפרַאוז ,ןָא ךיז

 ןוא ...נידלודעגנוא זיא רע יו ךיילג ,ןענייז רעמ ואוו ,ןעהעז

 ךיוא רימ ךיא בָאה ,טקוקענכָאנ םהיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ סעדעי

 -ענבָא ןענייז רימ סָאװ ,נעוו םעד ןופ גנונעכער ַא ןעבעגעגבָא

 ןעסאמ עצרַאװש יד ,עלעקנוט א ןעוועג זיא טכאנ יד .ןעפָאל

 ערנערעהפיואנוא יד ןוא .קירוצ ןעניולפעג דליוו ןענייז רעמיוב

 -סָאד ?ָאמ ןייק ְךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רעדער יד ןופ יײרעּפַאלק

 ןופ ?עמוט רעכילקערש ןימ א סיּפע --- ,טרעהעג טינ ןעכיילג

 ןופ טעבעג רענירעיורט רעד יֹוװ ,עדנעצכערק ןוא עזייב ,תולוק

 טימ טהילפ נוצ רעד ןוא ...! טוט םוצ טרהיפ ןעַמ סָאװ ,תויח

 גוצ רעד ; ךאלרעייפ ,םיצולּפ ...טייקלענש רעטסערג רעד

 ּםִא ךיז טפור סעדייבעג יד ןופ ןוא ,עיצנאטס א ייבראפ טהילפ

 ייווצ זיולב ,םָאראמ זיא סָאד ..גנַאנ םעד ןופ לוק-רעדיוו סָאד

 ןוא ,יענָאלַאמ רונ טביילב סע .ןַאור ןופ ענעיל עבלַאה ַא טימ

 סע ןעמ זומ ? ןעהעשעג ,ָאזלא סע טעוו ואוו ,ןעטנַארַאב ךָאנרעד

 ןייק רהעמ ןיוש בָאה ךיא ? טונימ רעטצעל רעד זיב ןעטרַאװ

 ךיז בָאה ךיא ,עקערטש ןופ טינ ,טייצ ןופ טינ טאהענ טינ סָאמ

 םהיא טנָארט סע סָאוװ ,ןייטש רעדנעלאפ רעד יװ ,טזָאלעגבָא

 -וָלּפ ...שיוה ןעדנעביױטרַאפ ַא טימ שינרעטסניפ רעד ןיא ץיגרע

 -יוא ןא ןיא ןוא ,יענָאלַאמ עיצנאטס יד רעביא רימ ןעהילפ ,םיִצ

 -יק ןייא ,ןהעשעג סע טעוו לענוט ןיא ! סעלא ךיא העז קילבנעג

 ,ןאמ ןיימ וצ טרהעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ...רעטייוו רטעמָאל

 ..לענוט ןיא ,אֵי --- : טנענענעב ךיז ןעבָאה ןעקילב ערעזנוא

 -נַאטסזנייווצ יד ,רעטייוו טפיוק גוצ רעד ןוא  ...ךָאנ טונימ ייווצ

 -ַאנניס-געוו םעד קרעמעב ךיא ; ייבראפ טהילפ ּפעיד ןייק עיצ
 יא

 טא י.י
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 טפראוו רע סָאװ ,ןעקיפב עגיהור ענייז ןיא ךיא העז ּסָאד .; רעּכ
 טינ טלעוו רעד ףיוא דלַאב טעװ סָאװ ,םהיא --- ,םהיא ףיוא

 טרעטיצעג זיולב בָאה ךיא ; טגָאזעג טינרָאג בָאה ףיא  .ןייז
 טינ טהימעב ךיז בָאה ךיא עכלעוו ,טסגנא עבילרעגיא ןא טימ
 רימ וצ טָאה'מ ןעוו ,ןעלכיימש ךיז גידנעכַאמ ,ןעזיײװההצסיורַא

 וצ טינ סָאד ןעניזעב טינ ךיז ךיא בָאה עשזי-סָאװ רַאפ .טקוקעג-
 ךיז טהימעב .ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש טשרע 4{ ןעזָאלרעד
 סָאװ ,טרעדנואווראפ ןיילַא ךיז ךיא בָאה ,גנונכער א ןעבעגוצבָא-
 סָאװ רעדָא ,ןעיירש ןעמונעג ןוא רהיט רעד וצ וצ טינ ןיב ךיא
 ןיא ,ןאד רעבָא ,רונש לאגגיס םעד ןוהטעג היצ ַא טיג בָאה ךיא

 ,שנעמ ַא יו ,טריזילַארַאּפ יוװ טלהיפעג ךיז ךיא בָאה טונימ רענעי
 לָאמטסנער ףיא ןיב ,קפס םוש ןהֶא .תוחכ ןהָא רָאג טביילב סאו
 ?העצרעד ךיא זא ,ןוא ,טכערעג זיא ןאמ ןיימ זא ,רעכיז ןעוועג
 ןייז הדומ ןיוש ךיז ךיא לעוו ָאט ,רערעייהט ןיימ ,סעלַא ןיוש ריד
 ןוא בייל טימ ךיא ןיב ןעליוו םענעגייא ןיימ ןעגעג : ךיוא םעד ןיא

 ןעבָאה עדייב ?ייוו ,םענעי ןענעג ןאמ ןיימ טימ ןעוועג ןעבעל

 -נוי א זיא ןאמ ןיימ ןוא --- וטסהעטשרַאפ --- ,טאהעג ךימ ךָאד
 וטסייוו ןוא ...! טפאשבעיל ןייז ,ְּךֶא ,רענעי רעבָא ,שנעמ רעג

 ַא ? ןערעלקרע סָאד ןעד ןעֶמ ןָאק ,טגָאזעג תמא םעד --- { רָאג

 טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע סָאװ ,סניוזא לָאמ א ּפֶא טוהט שנעמ
 ךיא זא רונ ךיִז ןָאמרעד ךיא ּזַא .ןוהט סָאד טעוו רע זא ,טביולגעג
 ענעי .!ךַא !עלעדניה ַא ןעטכעש טנָאקעג טינ לָאמ ןייק בָאה
 ,,רחּפ רערעטסניפ רעד ! ךא ! טכאנ עשימריטש עכילקערש
 ,המשנ ןיימ ןופ שינעפעיט יד זיב טּפַאכרַאפ ךימ טָאה סָאװ

 טציא טלאה קאשז סָאװ ,שינעפעשעב עטאקילעד סָאד ןוא

 ,ראבגנירדכרודנוא יוזא סיוא טציא םהיא טמוק ,סמרא ענייז ןיא

 יז עכלעוו ןופ ,שינעפעיט ערעטסניפ יד יוװ ,ףעיט זָאלדנע יוזא

 ףעבָא -- ,ךיז וצ טקירדעג ןוא טקירדענ יז טָאה רע ןוא ! טדער

 ןוא .ןעגנירדניירא טנָאקענ טינ רהיא רע טָאה ןעצרַאה ןיא

 ,דרָאמ םעד ןופ גידנערעה ,רעבעיפ ַא טּפאכעגנָא םהיא טָאה'ס

 .סמרָא ענייז ןיא טלעמרומעג םהיא טָאה יז עכלעוו ןופ
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 עטמאעב-סלַאזקָאװ יד ; ןעשנעמ עסַאמ ַא ןעוועג זיא'ס .טינ

 ןא ,ןעוועג זיא אצוי ?לעוּפ רעד ןוא ,ּפעק יד ןערָאלרַאפ ןעבָאה
 -ענ גיטכיר סיּפע טָאה סָאװ ,ןעניפענ טינ תודרע ןייא יז טָאה'מ
 -נאטס רעד ןופ סיורא םאזננאל לייוורעד זיא גוצ רעד .,ןעהעז
 .עיִצ

 גידנעשירפּפָא ,ןעניוושענ יז טָאה ןעדנוקעס ענינייא ןענעג
 עַלַא וא ,טקרעמעב טינ טָאה יז .ןורכז רהיא ןיא דליב סָאד

 ךיז טָאה'ס ןוא ,זָאלטכאמ יוז ןערָאװעג רהיא ייב ןענייז םירבא

 םהיא טקאט םוצ יו טָאה ןוא ,סופ רעקניל ַא טלעסיירטענ ּוהָיא
 .עינק יד ןיא טּפאלקענוצ

 ױרע יד בָאה'כ ...עפוק יד ןיא טונימ עטשרע יד ,ךא --

 -ענָאלשרעד ַא יװ ,ןעוועג ןיב ךיא ! טלהיפענ טינ ךיז רעטנוא
 : שזאנאב רעזנוא ןופ זיולב טכארטעג גנאפנָא ןופ בָאה ןוא ,ענ
 טינ זנוא רע טעוװ וצ ןוא ? סיורא םהיא ןעמ טגעירק יו .--
 זיא רימ ןוא .ןעזָאלרעביא טרָאד םהיא ןעלָאז רימ זא ,ןע'רסִמ

 !יולב זיא סע ןזא ,ךילנעמנוא ,שירַאנ יוזא ןעמוקענסיוא סעלַא
 םסָאװ ,ןעטכארטסיוא ךיז ןָאק דניק ַא רונ סָאוו ,םולח ןיא דרָאמ ַא
 טּפַאכ'ַמ .ןערהיפסיוא סָאד ןעלעוו וצ ענושמ ןייז טושּפ ףרַאד'ִמ

 ןוא ....טסערא רעטנוא רימ ןענייז ןענרָאּט ; ךיילג זנוא ךָאד
 זא ,ןעדערנַייא ךיז ,ןעניהורעב טלָאװענ ץלא ךיז ךיא :בָאה .ױזַא
 טעװ סָאד זַא ,ןענעכערעב ךָאנ ךיז טעװ. ןַאמ ןיימ
 .ןַײנ רעבָא .ןעהעשעג טינ ןעק סע  ,ןעהעשענ טינ
 םע טסעומש רע יו ,ןוהט קוק א רונ ףיורב יא
 זיא רע זא ,ןיוש העז ךיא ןוא ,רעטכיר-טּפיױה םעד טימ ןעטרָאד
 טָאה ןעהעזעגסיוא ,ךָאד .היח א יװ זייב זיא ןוא ןעסָאלשטנע

 -רעטנומ טימ טרערעג רַאנָאז טָאה ןוא ,ןעסאלענ ןוא גניהור רע
 זיולב ןוא ; םינּפ ן'ףיוא קורדסיוא ןעכילנהעוועג ןייז טימ ,טייק
 זייונעטנעמָאמ רימ וצ טָאה רע סָאװ ,קִילב ןערהָאלק ןייז .ןיא

 ,ןעליוו ןייז ןופ טייקפייטש יד ןעהעזעננייא ךיא בָאה ,ןעפרָאװעג
 ייווצ רשפא ,רעטייוו רעטעמָאליק ַא ןעדרָאמרע םהיֵא טעוו רע
 -בָא ךיז ייב טָאה רע ואוו טקנוּפ םעד ףיוא עדארג ןוא ,רעטייוו
 "יז ןיוש זיִא סָאד -- : טינ רעבָא סייוו ךיא ואוז ןוא ,טכאמעג
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 ַאֹוַא ןיא ןעקנאדעג עכילקערש ןופ םרוטש ַאזַא ! ןעוועג זיא

 ! רעדער יד ןופ יירעקאנק ןוא ײרעּפַאלק ,יירעפייפ ןופ שיור

 -עג ערהיא וצ ןעגיובעגוצ ןעּפיל יד טימ ךיז טָאה קאשז

 ,נידנעקרעמעב טינ סָאד ןיילא ,ןוא רָאָאה עגידעקעמש עטכיד

 ,טשוקעג סייה עלייוו עדעי יז רע טָאה
 יו / ; ןָאנַאװ ןייא ןיא ןעוועג טינ ךָאד םייז רהיא רעבָא --

 ? ןענע'גרה טנָאקעג םהיא רהיא טָאה עשזייוזא

 טָאה ןַאמ ןיימ ...ןעהעטשרַאֿפ דלאב טסעוװו ,סיוא רעה ---

 זנוא זיא'ס ביוא זא ,רעבָא זיא תמא רעד ,ןַאלּפ םעד טאהעג סע

 ןַאור ןיא ..?לאפוצ םענייר ַא ךרוד זיולב סָאד זיא ,ןעננולעג

 ןופ ןעגנאגעגסיורא ןענייז ריפ .טונימ ןהעצ גוצ רעד טהעטש

 םהיא טימ ןעריצַאּפשוצ וצ ןעגנואווצעג ךימ טָאה רע ; ןָאגַאװ

 זיולב ךיז ןעטלָאװ רימ יו ךיילנ ,עּפוק ס'רעטכיר-טּפיוה םעד זיּב

 -עג ךיז רע טָאה עּפוק םייב .רעדעילנ יד ןעכיילגסיוא טלאוועג

 ןיא ,ָאד םהיא טהעז רע סָאװ ,טרעדנואוורַאפ רהעז יוװ טכַאמ

 רע זא ,טסואוועג טינרָאג טָאה רע יװ ךיילנ ,רהיט רענעּפָא רעד

 עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא .גוצ ןעבלעז םער ןיא זנוא טימ טרהָאּפ

 ןיא ןעסירעג ךיז טָאה םלוע רעסיורג א ,טּפוטשעג ךיז ןעמ טָאה

 "עג טָאה ןעגרָאמ ףיוא ?ייוו ,סַאלק ןעטייווצ ם'ןופ סענָאגַאװ יד

 ןיוש טָאה'מ זַא .,רװַאה ןיא גָאט רעייפ רעסיורגנ א ןייז טלָאז

 עיס'מ טָאה ,סענָאנַאװ יד ןופ ךאלרעיט יד ןעכַאמרַאפ ןעמונעג

 בָאה ךיא .עּפוק ןיא ךיז וצ ןעדאלעגנייא זנוא ןיילא ןערָאמנַארג

 "נוא -- : ץורית א ןעכוז ןעמונעג בָאה ,טאהעג טינ הטומ םעד

 נידנערעכיזראפ ,טדערעגוצ זנוא טָאה רע רעבָא ; שזַאנַאב רעז

 זא ןוא ,הבנג רַאפ ןעבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטינ זיא'ס זא ,זנוא

 ןיא עפוק רעזנוא ןיא ןעהעגניירא קירוצ ןענָאק ךיז ןעלעוו רימ

 ןיימ טָאה טונימ ןייא .ןעכירקּפָארַא ףרַאד רע אוו ,ןעטנַארַאב

 ןעננערב ןוהט ףיול א טלָאװעג טש'רמולכ ,טגיהורנואעב ,ןַאמ
 ,ףייפ ַא רָאטקודנָאק רעד טגנַאלרעד ָאד רעבָא .שזַאגַאב רעזנוא

 ,עּפוק ןיא טּפוטשעגניירַא ךימ טָאה : ןעסָאלשעב ךיז טָאה רע ןוא

 טָאה יו .רעטסנעפ סָאד ךָאנרעד ןוא רהיט יד טכאמראפ ןיילַא

 םויה דע סָאד העטשרעפ ךיא ? טקרעמעב טינ רענייק זנוא סע
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 9 ןעטלא םעד ןוא ,ונ ...דלאב ; ףיוא היצ ; ןייג ,ןיינ ---

 ןוא ןערהיא רבא ןעדעי ןיא ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה ענירעוועס

 .ןעוועג הדומ ךיז ליטש טָאה

 .טעדרָאמרע םהיא ןעבָאה רימ ; אי --

 ןערָאװעג טזָאלוצ רהיא ןיא זיא רהעגעב ןופ רעטיצ רעד ןוא

 .טּפאכעגנָא טציא יז טָאה סָאװ ,קערש-טיוט ןופ רעטיצ םעד ןיא

 -עב רהיא ןופ שינעפעיט יד ןיא יו ךיילנ ןעהעזענסיוא טָאהס

 טונימ ןייא ןענעק .ןעדייל רעכילקערש ַא ןערָאבעג טרעוו רהעג

 ךיז טָאה יוזא --- ,םעהטָא ןהֶא טעמכ ןעגעיל ןעבעילבעג יז זיא

 -עב רעדיװ יז טָאה דלַאב רעבָא .ּפָאק רעד טהערדרַאפ רהיא
 -ענ ןֹוא ,זלאה ן'ףיוא ןעטבעילעגנ רהיא ייב םינּפ סָאד ןעטלַאה

 -טּפעש ןעטכייל ןעבלעז םעד טימ ןעלהעצרעד רעטייוו ןעמו
 .ןענעש

 םוצ עלעטעצ א ןעביירש וצ ןעננואווצעג ךימ טָאה רע ---
 ןיא נוצ לענש םעד טימ ןערהָאפסיורא לָאז רע ,רעטכיר-טּפיוה

 טינ םענייק רַאפ ךיז לָאז רֶע ןוא ,זנוא טימ טייצ רעבלעז רעד
 -יֹוש ,בָאה ןוא ךיז רעסיוא ןעווענ ןיב ךיא ...ןַאור זיב ןעזייוו

 -?עוו ,קילננוא םעד ןענעוו לעקניוװ ןיימ ןיא טכארטעג גידנערעד

 ןָאנַאװ ןיא זיא רימ ןענעק ןוא .ךיז ףיוא ןיילא ןעמענ רימ ןעכ

 טרָאװ א טדערענ טינ טָאה יז ןוא ,ןעצרַאוװש ןיא יורפ א ןעסעזעג

 -כיר רַאנָאז יז בָאה ךיא ,ןעקָארשעג רהיא רַאפ ךיז בָאה ךיא ןוא

 יז זַא ,טלעטשענרָאפ רעבָא ךיז בָאה ךיא ; טקוקעננָא טינ גיט

 ןעבָאה רימ סָאװ ,טסייוו ןוא ןעקנאדענ ערעזנוא רהָאלק טהעז

 ןעדנוטש ייווצ יד ייברַאפ ןענייז יוזא ןוא ...ןוהט וצ ןעניז ןיא

 ,טדערעגסױרַא טינ ךיא בָאה טרָאװ ןייק .ןַאור זיב זיראּפ ןופ

 ?ָאז'מ ןעניוא יד טכאמעגוצ בָאה ,ןוהטעג טינ רהיר ַא ךיז בָאה'כ

 ןהֶא יוזא ךיוא ; רע --- רימ ןעבעל ןוא .ףָאלש-ךיא זַא ,ןעניימ
 -- :; ןעקָארשענ ךיז בָאה ךיא ןוא ,ךיא יו גנונעוועב םוש ַא

 טציא טכארט רע סָאװ ,ןעקנאדענ עכילקערש יד טסואווענ בָאה'כ

 -ייא סָאװ טסואוועג טינ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,ּפָאק ןייז ןיא רעביא

 סָאד עזייר א'ס ,ךא ...ןוהט וצ ןעסָאלשעב טָאה רע ךילטנעג
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 -אוועג ןעסעגרַאּפ ןיוש זיא'פ ןֹוא ,ןעוו סייוו רעוו טריסַאּפ ךָאד

 -ייא ענושמ ןייז יוזא ןָאק רעדליוו א ךילקריוו זיולב ןוא .ןער

 ןעד ךימ וטסעוו ,רעקניבעיל ןיימ ,רימ וד גָאז ,טֶא ...גיטכיזרעּפ

 ? הֶא ,סעלַא סָאד טְסייוו וה ?ייוו ,ןעבעיל רענינעוו טציא

 -עג ,ןעגעלעג זיא רע ; ןָאהטעג טינ רהיר ַא ךיז טָאה קַאשז

 קרַאטש םהיא טָאה עכלעוו ,יורפ רעד ןופ סמרא יד ןיא טכַארט

 יו ,טלעגנירעגמורַא םהיא .ןעטייז יד ,זלַאה םעד ןעמונעגמורַא

 אזא ; טשאררעביא קרַאטש ןעוועג זיא רע - ,גנַאלש עגידעבעל ַא
 יוזא טרעוו סָאד יו .,ט'םולחענ טינ רָאג םהיא ךיז טָאה עטכישעג

 -רע וצ גונעגרעביא ךָאד זיא ןיילא האוצ יד . ...! טרעטנָאלּפרעּפ

 -עג רעסעב ן'קאשז זיא סלאפנעדעי ןוא .! דרָאס םעד ןערהעלק

 בעיל וצ טע'גרהעג טינ שטָאכ טָאה קלָאפ רָאְאּפ סָאד סָאװ ,ןעלעפ

 -עג ןייז יו ,ךילטכערעפ יוזא טינ ,ָאזלא ,ןענייז ייז ןוא ; טלעג

 -עוועס תעשב רַאגָאז ןענָאמרעד טּפָא סָאד םהיא טגעלפ ןעסיוו
 .טשוקעג םהיא טָאה עניד

 -טפַאשנעדייל רעדיוו ךיז ןעבָאה ייז ,ליטש ןערָאװעג זיא'ס

 -בעלייק רהיא טלהיפרעד ךיז ףיוא טָאה רע ןוא ,טזדלַאהעג ךיל
 ,זלַאה ןעפייטש ,ןעלופ ,ןעגיד

 *ויפ ס'ןעטלא םעד ןעוועג יקאט ,סע טסייה ,וטזיב ,ךא --
 .יוזא טינ סיּפע ךָאד זיא'ס רעבָא ,ךיז טפליוו וד יו ! עצינווָאב

 ןיא םהיא גידנעשוק ןוא םהיא וצ טעלוטענוצ ךיז טָאה יז

 ; טלעמרומעג יז טָאה ,ןעּפיל יד

 ךָאנ ךיא בָאה ריד ץוח ַא -- ,ךיד רונ רעבָא בעיל ךיא --

 רונ טסלָאז וד ןעוו --- ,ערעדנא יד ,ךא ...טבעילעג טינ םענייק

 ןענאטשרַאפ טינ וליפַא ךיא בָאה ,רימ ביולג ,ייז טימ ! ןעסיוו

 טסכַאמ וד ,רערעייהט ןיימ ,וד ןוא ...ןייז ןָאק עבעיל יד סָאוװ

 : : ! ךילקילג ךימ

 םהיא ךיז טָאה ,סעקסאל ערהיא טימ טנערבעג םהיא טָאה יז = -

 ערהיא טימ טכוזענ םהיא טָאה ,טרעגעב םהיא טָאה ,ןעבעגעגבָא

 עוו טינ טנערבעג טָאה רעכלעוו ,קַאשז ןוא ,דנעה עדנעשזדנָאלב

 ךיז רהיא םוא ,ןעטלַאהנייא טושּפ טזומעג יז טָאה ,יז יוװ רעגינ

 .טונימ רעד ףיוא ךיילנ ןעבענוצרעטנוא טינ
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 וצ שנואוז א ןופ ןעפירנעגנָא ,ךָאנרעד רעבָא ,ןעגעיל ַא ןעגָאז

 "רעד נידנעסעינעג ,סעלא טלהעצרעד יז טָאה ,גיצרעהנעפָא ןייז

 טרעטשעגנוא ןּוא .ןענעינעגרַאפ ַא טעמכ ,גנורעגנירגרעפ א ןוֿפ

 .פיטש רעד ןיא גנולהעצרע רהיא רעסַאװ ַא יו ךיז טסעיג

 -עננאנרעפ םעד ,רעמיצ םעד ןיא ,ָאד זא ,רָאפ ריד לעטִש ---

 ..טקעפערפזבופ טימ עטכישעגנ יד ,טסקנעדעג -- ,ראורבעפ םענ

 ,שיט םייב טרָאד ,גיהור ץנַאג ,קיטשהירפ ןעסעגענבָא ןעבָאה רימ

 ןופ רע טָאה ,םיוועג .ןעסעגעג טנייה ןעבָאה ריד ּהיִמ ךיא ואוו

 עניוזַא ןעלחעצרעד ןעהענ םהיא ךיא לָאז סָאװ .טסואווענ טינרָאג

 טנעזערּפ ַא ,לעגניר ַא ןופ גידנעדער ,גנולְצולּפ ןוא ...? ןעכַאז

 םייוו ךיא ,ןעסיױטשעגנָא ךיז רע טָאה ,טינרָאג א ,לָאמ א .ןופ

 ּור ; ןיינ ,ןיינ ; רערעייהט ןייֵמ ,ךא ....יוזא יװ טינ .ןִייָלֹא

 ...! ט?עדנאהעב ךימ טָאה רע יװ ןעלעטשרָאפ טינרָאג ריד טסנָאק

 ערהיא יוװ טלהיפרעד טָאה רע ,ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה יז ןוא

 ןייז ןיִא ןעבָארנעגנייא רעקרַאטש ךיז ןעבָאה ךאלעטנעה עניילק

 .ְּבייל ןעליוה

 חענ רעדיילש ַא ךימ רע טָאה טסיופ ןייז ןופ ץעז ַא טימ ---

 ...רָאָאה יד רַאפ טּפעלשעג ךימ טָאה רע ןוא ...דרע'רד וצ ןוהט

 םינּפ ןיא ןעגנאלרעד וצ ריִמ ,סופ םעד ןעּביוהעגפיוא טָאה רע ןוא

 ועוועג ?חומ ןיוש םהיא טלָאװ' כ ! טָאג ןיימ ,רעבָא ...ןיירא

 ...טנערפעג ךימ טָאה רע סָאװ ,ןענַארפ יד רעבָא ...ןענָאלש סָאד

 טסהעז ! ןעלהעצרעד וצ םהיא ןעגנואווצענ ךימ טָאה רע סָאװ

 עניוזא ריד להעצרעד ןוא ,ריד טימ ןיב ךיא גיצרעהנעפָא יו ,ךָאד

 ? רשפא ,ןיײנ --- ,וצרעד טינרָאנ טגניווצ ךימס להָאוובָא .,ןעכַאז

 -רעביא ריד רַאפ ןעגַאװ טינ לָאמ ןייק ,ךיז טְכאד ,ךיא ?עוו ,ןונ

 הענ ְךיִמ טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןענַארפ עניצומש יד ןעדערוצ

 -רעד ךימ רע טלָאוװ טיִנ אלא .ןערעפטנע וצ םהיא ןעגנואווצ

 בעיל ךימ רע טָאה ,סיוועג ...רעכיז ןיוש זיא סָאד ..טע'גרה

 -ענ ןופרעד טקנערקעג ךילקערש סָאד טָאה םהיא ןוא ,טאהעג

 רעכילרהע טלָאוו סע זַא ,וצ רַאנָאז בעינ ךיא ...ןערעוז וצ רהָאוװ

 רעד רַאפ ךָאנ טנרהָאװעג םהיא טלָאװ ךיא ןעוז ,רימ ןופ ןעוועג

 טָאה ןעטלַא ן'טימ ! ןהעטשרַאפ ךָאד ףרַאד ןעֶמ רעבָא .הנותח
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 ןעדליו טעמכ רהיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגנָא סָאד זיא טציא .

 .ןעבעל ןוא בייל טימ ענייז ןייז וצ רהעגעב

 רעד טינ וליפא ,טרעהעג טינרָאג רהעמ ךיז טָאה זיוה ןיא

 ךיז טָאה עקרעלדנעה-סגנוטייצ יד רַאגָאז ; ךרָאש רעטסנעלק

 זיראּפ זיא ןעסיורד ןופ ןוא .ףָאלש ןעפעיט ַא ןיא טגיהורעב ןיוש

 רעדער ענייק ; טייקליטש ןוא עענש ןיא טלעיהעגנייא יו ןעוועג

 ןעטצעל ן'טימ ןוא ; טשיורעג טינ רהעמ ןעבָאה סעטערַאק ןופ

 ךָאנ טונימ גיצנַאװצ ןעגנַאגענּפָא זיא רעכלעוו ,רווַאה ןייק גוצ

 ןעגנַאגעגסױא עיצנַאטס רעד ןופ ,ךיז טכַאד ,זיא ,שכַאנ עבלַאה

 .ןעבעל ןופ קנופ רעטצעל רעד

 ; טקַאנקעג טינ רהעמ ןיוש רעייפ סָאד טָאה עלעוויוא ןיא

 רעד ףיוא טָאה ןוא ןעליוק יד ןיא טחילגעג ךָאנ זיולב ךיז טָאה'פ

 סיוא ייז טקוק רעכלעוו ,קעלפ ןעטיור םעד ןעפרָאװעג עילעטס

 ױזַא ןערָאװעג זיא בוטש ןיא .ןעטונ-טינ םעד ןופ גיוא סָאד יו

 ,עדנעקיטשרעד ַא ,ךיז טכַאד ,טגנעה טעב ן'רעביא זַא ,סייה

 טקיטשרעד טעמכ ןערעוו עטבעילרעפ יד ןוא .סינרעטסניפ ערעווש

 .ןרעדנַא םוצ רענייא ךיז גידנעלוט

 ...טינ ךָאנ טסייוו וד ,רעקניבעיל --

 טָאה ,ןעטלאהוצנייא ךיז חכב טינ רהעמ ןיוש ,קאשז ןוא
 1 : : טדערעגסױרַא

 .סייוו ךיא ; אי ,אי --

 וטסנָאק ןעסיוו רעבָא ; ןָא רשפא ךיז טסיוטש וד ;  ןיינ --

 .טיג

 ;השורי רעד בעילוצ ןוהטעג סָאד טָאה רע ; סייוו ךיא ---

 -עג ,ןוהטענ ךַאל א יו טָאה ןוא ןוהטעג רחהיר ַא ךיז טָאה יז

 .ןעליוו םענעגייא רהיא ןעג

 ! השורי יד --- .ןעפָארטעג טקנוּפ ---

 טלָאװ טכאנ רעד ןופ עלענילפ ַא זא ,?יטש יוזא ,ליטש ןוא

 טָאה ,רעכעה לעיפ טשיורעג רעטסנעפ יד ןופ ןעביוש יד ףיוא

 ייב ןערהָאי רעדניק ערהיא ןופ ן'קאשז טלהעצרעד ענירעוועפ

 -ראפ טלָאװעג ךילטנעגייא יז טָאה גנַאפנָא ןופ ; ןע'נערָאמנַארג

 טלָאװעג ,ןעטלא םעד טימ עסינטלעהרעפ ערהיא ןעגעוו ןענייווש



 היח עגיסיפ-ייווצ יד 228

 ננורעניארע יד ןעמוקעג ןײרַא ?יומ ןיא רהיא זיא ,ןייז וצ הדומ

 .רווַאה ןיא דנעבא ןעניטכענ םעד ןופ

 ,טלעמרומעגסיוא רע טָאה --- ? ױזַא וטסקנעד !הֶא --

 הירפ רעד ןיא טנייה ,ןייפ ױזַא רימ וצ זיא רע --- ,טרעדנואוורעפ

 ,טנַאה יד טקירדעג רימ רע טָאה ;ךָאנ

 רעד ןיא טציא .סעלַא סייוו רע זַא ,ריד רעכיזרעפ ךיא ---

 ןעבעיל ןוא ןעמַאזוצ ָאד ןענייז רימ זַא ,ךיז רע טכַארט טונימ

 1 .עזייוועב בָאה ךיא ! ױזַא ךיז

 רהעמ ְךָאנ םהיא טָאה ןוא ,ןערָאװעג ןעניװשנַא זיא יז

 טָאה עבעיל רהיא עכלעוו ןיא ,טפַארק ַא טימ ךיז וצ טקירדעגוצ

 ַא טָאה יז ; טכַארטראפ ךיז טָאה יז .סַאה טימ טפרַאשראפ ךיז

 : : ןוהטעג רעדיוש

 ! םהיא סַאה ךיא יו ! םהיא סַאה ךיא יוו ,הֶא --

 טינ ן'ִאבור ןענעג טָאה רע .טרעדנואווראפ ךיז טָאה קַאשז

 .םעווקעב ױזַא ייז ריפ ךָאד זיא ָאבור .טפַאשדנייפ ןייק טַאהעג

 ,טגערפעג רע טָאה --- ? סעּפע סָאװ רַאפ ? םהיא טפַאה ---

 .טינ ךיוא ראאה ַא זנוא ךָאד טרעטש רע --

 -רעביא זיולב טָאה יז ; טרעפטנעעג טינרָאג טָאה ענירעוועס

 -ענ ןעלהיפ וצ םהיא רַאגָאז ...! םהיא סַאה ךיא --- : ט'רזח'עג

 ןענָאק רונ לָאז דיא ןעוו ,ךַא .גנוגינייּפ ַא רימ ראפ זיא רימ ןעב

 ! ןיילַא ריד טימ ןייז וצ ןוא ,ןערעוו רוטּפ םהיא ןופ

 ,טייקכילטרעצ עכילרעייפ ןופ קורדסיוא אזא ןופ טרהירעג

 טקירדעג יז ןוא ךיז וצ ןוהטעג היצ ַא יז ,טייז ןייז ןופ ,רע טָאה

 פָאק ןופ ,ןעצנַאג ןיא ענַייז ,ענירעוועס ןייז --- ,טסורב ןייז וצ

 -י? ערהיא טימ ,טנעה ענייז ןיא טמעראעגְמוא ןוא .סיפ יד זיב

 העדעיוו יז טָאה ,זלאה ןייז רעטנוא .פיוזעגנייא טעמכ ןעּפ

 : טלעמרומעגסיורַא ?יטש לָאמ ַא

 ...טינ ךָאנ טסייוו וד ,רעקניבעיל ןיימ ,רעבָא ---

 ףיימרעפנוא יד ,עכילקערש יד ,גנונָאזסיױא יד רעדיוו ,ךַא

 םוש ןייק זַא ,טלהיפרעד רָאלק קַאשז טָאה לָאמ סָאד ןוא ...עכיל
 ?ייוו ,ןעטלַאהבָא טינ טציא ןיוש יז טעוװ טלעוו רעד ןיא ךַאז
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 עילעטס רעד ףיוא קעלפ רעטיוה רעד ...יז טגאלּפ סָאד יװ .גנַאל
 -יוא ערהיא .טולב ןופ קעלפ ַא יו ,ךיז טסעינוצ ,רעסערג טרעוו

 זַא ,רהיא ךיז טכוד טָא -- ,ןערָאװעג טעדליוואוצ .יוװ ןענייז ןעג

 ףיוא גנידצלא סיוא ןענָאז ןוא ןעדער ןעמענ טעב םורא ןעכַאז

 ףיוא ןייֵלַא רהיא ןעמוק רעטרעוו יד יוװ ,טלהיפ יז ןוא .לוק ַא

 רהיא ךיז טסיגוצ עילַאווַכ עזעוורענ ַא ןוא ,ףױרַא גנוצ רעד

 וצ םהיא ןעוועג סָאד טלָאװ טוג יוװ ,ךַא .בייל ןעצנַאג ן'רעביא

 ןייא יו ןעצלעמשרעפ וצ ךיז םהיא טימ ,סעלַא ןעלהעצרעד
 ! ץרַאה

 ...רעקניבעיל ,וטסייוו --

 ןופ ןעסיירבא טנעקעג טינ ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,קַאשז

 םהיא ?יוװ יז סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טוג טָאה ,קעלפ ןעגיטולב םעד

 -ַאקילעד רהיא ןיא --- ,ןעהעזעג ךיז ןעגעק רעבָא טָאה רע .ןעגָאז

 -ייטשפיוא ןימ ַא --- ,םהיא וצ ױזַא ךיז טעילוט סָאװ ,ןעזעוו ןעט

 -ניפ ,ןעגידלַאװג םעד ןופ --- ,סעּפע םעד ןופ גנוציילפרעפ עדנעג

 רעבָא ,טכארטעג עדייב ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןופ ,סעּפע ןערעטס

 יז קַאשז טָאה ,טנייה ןיב .טרָאװ ַא טנָאמרעד טינ לָאמ ןייק

 סָאװ ,רעדיוש םעד רַאפ ארומ סיוא ,ןעגייווש וצ ןעגנואווצעג

 לָאז ןעבעל רעייז זַא ,נידנערעטיצ ,תאלוח ןייז ףיוא טקעוו

 ןופ ןוהט דער ַא רונ ןעלָאז ייז ןעוו ,ןערעוו טרעטשוצ טינ הלילח
 -וצפיוא וליפא חכ ןהִא ןעבילבעג רע זיא טנייה רעבָא .טולב
 ַא .טימ ליומ סָאד ןעכַאמרעפ וצ רהיא ןוא ּפָאק םעד ןעביוה

 -ניזָאלטכאמ עסיז ַא טציילפרַאֿפ יווװ םהיא טָאה יוזא --- ,ׁשֹוּק

 ןייז ןופ סמערָא עכייוו יד יא ,טעב ןעמערַאװ םעד ןיא טייק

 ןיוש םהיא ענירעוועס טעװ טביולגעג רע טָאה ,טצעי .עטבעילעג

 -עטכיילרעפ ַא טלהיפרעד טָאה רע ןוא .ןעלהעצרעדסיוא סעלַא

 ןעמונעג סעּפע ךיז טָאה יז ןעוו ,ןעטרַאװ ןעגיהורנוא ןייז ןיא גנור

 ךילדנע םהיא וצ טָאה ןוא ,ןעטלַאהקירוצ ךיז ,ןעלקנעווק ,ןעהערד

 : טגָאזעג

 ךיא זַא ,ןָא ךיז טסיוטש ןַאמ ןיימ ,רעקניבעיל ,וטסייוו =--

 .ריד טימ בעּק

 ךיז טאטשנא ,ןעליוו רהיא ןעגעג ,עדנוקעס רעטצעל רעד ןיא
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 םעהטָא ןייק וליפא רהיא ןופ ךיז טָאה סע זַא ,רענהייצ יד טמעלק

 .טרעהעג טינ

 ךיז רע טָאה ,ןעגיוא יד טנעפעעג ךילדנע ןעבָאה ייז זַא

 : טרעדנואוורעפ רעטשרע רעד

 .ןעננאגעגסיוא זיא טכיל סָאד ! העז --

 רענייא יוװ ,גנונעוועב עטכייל ַא טכַאמעג טָאה ענירעוועס

 ןופ ךיז גידנעטלַאהנייא םיוק ןוא ,"טינ ךימ טרַאַא ס,, ,טגָאֹז
 ; טגָאזענ יז טָאה ,רעטכעלעג

 ? הא ,המכח ַא ןיב'כ --

 ייווצ ע'תמא יוװ ...טרעהענ טינ טָאה רענייק ; אי ,הֶא ---

 .ךאלעזיימ

 ענירעוועפ טָאה ,טנעלענרעדינַא רעדעיוװ ךיז ןעבָאה ייז זַא

 +?ַאהעב ,טעילוטענוצ םהיא וצ ךיז ,ןעמונעגמורַא רעדעיוװ םהיא

 ןעטכייל ַא טימ ןוא .זלַאה ן'פיוא םהיא ייב זָאנ רהיא גידנעט

 : טמעהטָאעגסיורַא יז טָאה ץפיז

 ! ןענייז רימ ךילקילג יו ! טָאנ ןיימ ---

 -ענסיוא טָאה רעמיצ סָאד ,טדערעג טינ רהעמ ןעבָאה ייז

 -רעיפ עסַאלב ייווצ יד טקרעמעג םיוק טָאה'מ ; ץרַאװש ןעהעז

 ךָאנ ךיז טָאה עילעטס רעד ףיוא ןוא ; רעטסנעפ יד ןופ ןעטנַאק

 -- ,עלעוויוא םעד ןופ ןיִישבָא רעטיור ןייא ץוח ַא ,טקרעמעג טינ

 ןעבָאה קעלפ םעד היוא ןוא .רעניטולב ַא ןוא קעלפ רעדנור ַא יו

 ...ןעגיוא ענעפָא עסיורג טימ טקוקעג עדייב ייז

 יד טימ טּפַאלקעג טָאה'מ .טרעהעגפיוא טָאה קיזומ יד

 -יוועגנייא ןעוועג זיוה עצגַאנ סָאד זיא זיײוװכַאלסיב ןוא ,ןערהיט

 רעד ףיוא ,ןעטנוא .ףָאלש ןופ טייקליטש ערעווש יד ןיא טלעק

 -הערד יד ןוא ,ןַאַאק ןופ גוצ רעד ןעמוקעגנָא זיא ,עיצנַאטס

 -רעד םיוק טָאה שיורענ רעייז ןוא ,טּפַאלקעג ןעבָאה ןעלקריצ

 ןופ ןוא טקיטשראפ יוװ סעּפע ,ךיוה רעד ןיא ףױרַא טכיירג

 .ןעטייוו

 -עיוו דֶלַאב ענירעוועס ךיז טָאה ,ן'קַאשז גידנעמרַאמוא ןוא

 ריוא רהיא ןיא ךיז טָאה רהעגעב רהיא טימ ןוא .,טציהוצ .רעד

 ןעכָאװ .ןענָאזוצסיוא םהיא סינפרידעב יד טּפַאכעגפיױא רעדיוו
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 ,ערדלָאק ן'רעטנוא טּפַאכעגניירא ךיז ןוא רעדיילק יד ןעפרָאוװ

 -עילבעג ןענייז סָאװ ,ןעכַאז ערהיא גידנעביוהפיוא טינ רַאגָאז

 "ענ טינ ךיוא ךיז טָאה רע ןוא .עגָאלדָאּפ יד ףיוא ןעגיל ןעב

 "עג סָאד ןעבילבעג זיא שיט ן'ףיוא ; ןעכַאז יד ןעגעוו טרעמיק

 ,טנערבעגסיוא טעמכ ןיוש טָאה טכיל ?עצינאק סאד ןוא ; רעיש

 ךיוא ךיז טָאה רע זַא ןוא .ן'ססוג ןעמונעג ןיֹוש טָאה ןייש יד ןוא

 -עגמורַא גיטסַאה ךיז ייז ןעבָאה ,טגעלעג ךיז !ןוא ןוהטעגסיוא

 םעהטָא םעד ןעּפַאכרעביא טנָאקעג םיוק ןעבָאה ייז ןוא ,טּפַאכ

 יד רעטנוא .גנומראמוא רעייז ןופ טייקכילטפַאשנעדייל יד ןיא

 ךיִז טָאה ,ריטרַאװק עטשרעטנוא יד ןופ קיזומ רעד ןופ רענעט

 ןייא יא טרעהעג טינ רעמיצ רעייז ןופ טייקליטש-טיוט יד ןיא

 עפעיט ןימ ַא ,רעטיצ ַא זיולב --- טינ-רָאנ ,גנַאלק ןייא יא ,לוק

 -ָאלסגנוניזעב ןופ טעמכ .טייקטשיורעב עדליוו ןופ עיסלואוונָאק

 .טייקגיז

 יורפ יד רהעמ טינ ן'ענירעוועס ןיא ןיוש טנעקרעד קַאשז

 עוויסַאּפ ,עליטש יד --- ,עבעיל רעייז ןופ טייצ רעטשרע רעד ןופ

 טציא טרעוו יז ; ןעניוא עיולב ,ערָאלק ערהיא טימ ,ענירעוועפ

 -נַאּפ ןעלעקנוט םעד רעטנוא ,גָאט ןעדעי טימ רעכילטּפַאשנעדייל

 ןיא יו ,טריּפשעג טָאה רע ןֹוא .ראאה עצרַאוװש ערהיא ןופ ריצ

 -טלַאק ענירעהירפ יד ןופ ףיוא זייווכאלסיב יז טכַאװ סמרָא ענייז

 יז ןעבָאה סע עכלעוו ןופ ,דלושנוא עשלעדיימ רהיא ןופ טייק

 טייקגיזָאלטכַאמ עש'לטב-רבוע יד טינ ןעסײרסױרַא טנעקעג טינ

 -ור ןופ עבעיל-סטַארייה עקסנַאיבָארג יד טינ ןוא ןערָאמנַארג ןופ

 ; טגלָאפעג זיולב טלָאמעי יז טָאה ,עבעיל ריפ ןעּפַאשעב .ָאב

 ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ בא ךיז טיג ןוא ,יז טבעיל טנייה רעבָא

 "עס ןיא ןוא .קילג םעד ראפ רַאבקנַאד ךילרעייפ םהיא זיא ןוא

 וצ טפַאשנעדייל עטספעיט יד ןערָאװעג טקעוורע זיא ן'ענירעוו

 ערהיא ןופ גנוכַאװרע יד ןיא טרעטענראפ יז ןעכלעוו ,ןַאמ םעד

 "נוא ,רערהיא ךילדנע זיא רע סָאװ ,קילג סיורג ןופ ןוא ,עלהיפעג

 טקירד ןוא סמרָא ערהיא ןיא םהיא טלַאה יז ןוא ,טרעטשעג

 "רַאֿפ ױזַא שזַא רהיא סע טָאה ,ץרַאה רהיא וצ ,ךיז וצ םהיא
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 ,עענש ן'רעביא ןהעג טשרע ךיז טזָא? סָאװ ,גוצ םעד ןופ שיורעג
 .ןעפייפ גידעגָאלק ןייז טימ ,טנייוו רע זַא ,ךיז טכוד סע ןוא

 --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ל?יעטָא ןייק גוצ רעד זיא סָאד --

 .ףלעווצ ראפ טונימ ןהעצ

 טָאה ,ךיוה ַא יװ ,ליטש ,עמיטש עדנעשטסַאל ַא טימ ןוא

 : טגערפעג יז רע

 ? ןעפָאלש ליוו עלעגיופ ןיימ ---

 -עיפ ןעניטצעי רהיא ןיא .טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה יז

 רהיא ןָא טנַאמרעד ךיז יז טָאה ,קילג ןופ דנַאטשוצ ןעשרעב

 רהיא ןענייז ןעליוו םענעגייא רהיא ןעגעג ; טייהנעגנַאנראפ

 טבעלעגרעביא טָאה יז סָאװ ,ןעדנוטש יד ןעכָארקעג קנַאדעג ןיא
 סָאװ ,סקעבענ לעקיטש סָאד טינ ןעד זיא ,.ןַאמ רהיא טימ ָאד

 ןופ קיטשהירפ םעד ןופ גנוצטעזטרָאפ יד זיולב ,טציא ןעסע ייז

 ןעכַאז יד ןוא ,שיור רעבלעז רעד ,שיט רעבלעז רעד -- ,?ָאמ ַא
 -נורעניארע ,רהעמ ךָאנ ףיוא יז ןעגיהורנואעב רעמיצ םעד ןיא

 ֿפָאמ עֶלַא יוװ רעקרַאטש טציא טלהיפ יז ןוא ,ןָא יז ןעפיירנ ןעג

 =בעילענ רהיא ראפ ןייז וצ הדומ ךיז סינֿפרידעב עטספרַאש יד

 -ענ ןוא .טנעה ענייז ןיא ןעבעגוצרעביא ךיז ןעצנַאג ןיא ,ןעט

 יז ןעכלעוו ,שנואוו ןעשיזיפ ןימ ַא יװ ,סָאד יז טָאה טלהיפ

 ןעכילרעּפרעק רהיא ןופ ןעדיישרעטנוא טנָאקעג טינ ןיוש טָאה

 ןייז טעװ יז זא ,טכודעגסיוא רהיא ךיז טָאה'ס ןוא --- ; רהעגעב

 םעּד ןעסעינעג ןעמָאקלָאפ טשרע טעװ ןוא רהעמ לעיפ ענייז

 ןעלהעצרעדסיוא סעלַא םהיא טעװ יז ןעוו ,ענייז ןייז וצ גונעת

 ןעכַאװ טלָאמעי ןופ ןעטקַאפ יד .םהיא גידנעזלַאה ,רעיוא ן'ףיוא

 רע יוװ ,ךיז טכַאד ,טהעז יז ןוא ,ָאד זיא ןַאמ רהיא ןוא ,ףיוא

 -ּלוש רהיא רעביא םרָא ןעגירָאָאה ,ןעצרוק ןייז סיוא טקערטש
 .טקוקענמוא שזַא ךיז טָאה יז ...רעסעמ סָאד ןעמענ וצ רעט

 .טלָאהרעדיװ קַאשז טָאה --- ? עלענייפ ,ןעפָאלש טסליוו ---

 ןעּפיל ענייז יו גידנעלהיפרעד ,ןוהטעג .רעטיצ ַא טָאה יז

 ַא ְךָאנ טימרעד טלָאװ רע יוװ ךיילנ ,?יומ רהיא וצ ךיז ןעקירד

 ,עמוטש ַא יוװ ,ןּוא .ךיז ןייז הדומ רהיא ןעטלַאהרַאפ טלָאװעג לָאמ

 -ענרעטנורַא גיטסַאה ךיז ןופ טָאה ,ןעביוהענפיוא ךיז יז טָאה
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 "ייוו רעדעי ,רעסעמ ייווצ ,רעזעלג ייווצ ,רעלעט ייווצ ; טייקניט

 -לַאהנייא םיוק ןוא ,ּפַאלק ןעטסנעלק םייב ךיז גידנעלעטשבָא על

 .רעטכעלענ ןופ ךיז גידנעט

 ןיא יז יװ ,ןהעז ֹוצ טדיזומַא ךיוא סָאד טָאה םהיא ןוא

 .טגיטפעשעב ױזַא

 ,טרעגנוהעגסיוא ךיז טסָאה וד זַא ,טנעכערעג בָאה ךיא ---

 .טגָאזעג רע טָאה ---

 ךָאד רימ ןעבָאה ןַאור ןיא ,טינ טשרעקָא ברַאטש ךיא --

 .טּפַאכעגרעביא סָאװ םיוק

 .עלעדנהיה ַא ןעגנערב ןהעג ?עוװ ךיא ,רָאג וטסייוו --

 -מוא ךיז ןענָאק טינ ךָאנרעד וטסעוו רעמָאט ; ןיינ ,הֶא --

 .גונעג ןייז טעוו סקעבעג ; ןיינ ,ןיינ ! ןערחעק

 ,ןרעדנא ןעבעל רענייא שיט םוצ טצעזעג ךיז ןעבָאה ייז ןּוא -

 -ענ יד ןעסע ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןוא ,לעקנעב ןייא ףיוא טעמּכ

 ןַא טגָאלקעב ךיז טָאה יז ,עטבעילרַאפ יוװ גידנעפיטש .,סקעּב

 -סיוא ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא טָאה ןוא ,קנורט ַא יז טשרוד סע

 סָאד רהיא זיא ןופרעד ןוא --- ,ענַאלַאמ רעזעלג ייווצ ןעקנורטעג

 טָאה עלעוויױא סָאד .טמַאלפרעפ ןעצנַאג ןיא ןיוש ןערָאװעג םינּפ

 ןעּבָאה סעצײלּפ ערעייז רעטניה ןוא ,טרעקַאלפוצ לייוורעד ךיז

 ,טפול םָארטש ןעסייה ַא יו ט?היפרעד ייז

 יז טָאה ,ךיוה וצ רעבָא ,זלַאה ןיא טסוקעג רהיא טָאה רע
 : טנערהָאוװעג םהיא

 ! אש-ש-ש-ש ! אשיש --

 ןוא ,ןערעהוצ ךיז ןעסייהענ ןעכייצ ַא טימ םהיא טָאה יז

 ןֹופ ,ןעטנוא ןופ טרעהעג עדייב ייז ןעבָאה טייקליטש רעד ןיא

 -ַאלק רעטקיטשראפ ַא סעפע ףױרַא רעדיוו טמוק ,סנרעווָאד יד

 ייז ןעהעג סָאד ;קיזומ ןופ שיורעג םוצ ןעטסָאמעגוצ יוז ,יירעּפ

 -סגנוטייצ יד טָאה ?ירָאדירָאק ןיא .ןעצנַאט ןעלעטש ךיז אמתסמ

 ןופ רעסַאװ עגיצומש קָאטשניר ןיא ןעסָאנעגסױא עקרעלדנעה

 ןעטנוא ; רהיט יד טכַאמרעפ יז טָאה ךָאנרעד .ּפָאטישַאװ רהיא

 "יורד ןופ זיולב ןוא ; ןעצנַאט וצ טרעהענפיוא דֵלַאַּב ןעמ טָאה

 רעטליהרַאפ רעד טרעהענ ךיז טָאה ,רעטסנעפ יד רעטנוא ,ןעפי
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 :?ױזַא ךיז רע טמַאז סָאװ ? קַאשז טציא סע טננערבראפ ואוו/

 ; ןָאהטענ שיור ַא טָאה סעּפע .ייברַאפ ןענייז טונימ ןהעצ ךָאנ
 -נואעב ךיז טָאה יז ; לעגענ יד טימ ץלָאה יוז ןעמ טצַארק סעּפע
 רעד וצ ּוצ זיא ןוא ןענַאטשרַאפ דלַאב רעבָא טָאה יז ;טגיהור
 עסעיז ַא ןוא ענַאלַאמ שַאלפ ַא טימ ,רע זיא'ס .ןענעפע רהיט
 .פקעבעג

 -נעשטסַאל ַא טימ :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ענירעוועפ
 ן'רַאפ ןעמונענמורַא סםהיא יז טָאה ,טנַאה רעד ןופ גנונעוועב עד

 : .זלַאָה

 ןעניז ןיא סָאד טסָאה !טסיב וד רעקניבעיל ַא'ס ,הֵא --
 ! טָאהעג

 .ןענייווש ןעסייהעג גיטסַאה רהיא טָאה קַאשז רעבָא
 ! אש-ש-שיש ! אשש ==

 ,גידנעּבָאה ארומ ,רעליטש ןערָאװעג טרָאּפָאז זיא יז ןוא ,
 טָאה רע ;ןיינ .ןעננַאנעגכָאנ םהיא זיא ןירעטכעוויזיוה יד זַא
 -נילקנָא טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןעוו טקנופ ;לזמ טונ ַא טַאהעג
 רעטכָאט רהיא טימ עמַאד ַא ןוא ,טנעפעעג רהיט יד ךיז טָאה ,ןעג
 טָאה רע ןוא ; אמתסמ ,סנרעווָאד יד ןופ --- ,ןעמוקעגסיורַא ןענייז
 ןיוש  זיולב ןוא .ןהעזעג טינ טָאה רענייק ןוא ,ןהעגפיורַא טנָאקעג
 ענעפָא בלַאה ַא ןיא רע טָאה ,קָאטש ןעטרעיפ םעד הףיוא ,ָאד
 טערנ ןעשַאװ ןענידנע עקרעלדנעה-סגנוטייצ יד טקרעמעב רהיט
 ,ּפָאט-שַאוו םעניילק ַא ןיא

 רימָאל ? וטסליוו ,שער ןייק ןעכַאמ טינ רונ רימָאל רעבָא --

 ,ליטש ןערער

 טָאה יז סָאװ טימרעד זיולב טרעפטנעעג יז טָאה ףיורַאד

 ךיז וצ טקירדעגנ ךילטפאשנעדייל םהיא ןוא ןעמונענמורא םהיא
 ןיא רהיא .ןעשוק עליטש טימ טכיזעֶג סָאד טקעדעב םהיא ןּוא
 ןערָאט וצ טינ ןוא ןעטערקעֿפ ןיא ןעלעיּפש וצ ךיז ןעלעפעג דָארנ

 .ליטש רהעז ןענעקשוש ךיז ןענעמ זיולב ןוא ןעדער

 טינ ןערעה זנוא ןֹופ טעוו'מ ; ןהעז טסעװ ;אי ,אי --
 .ךַאלעזיימ עניולק ייווצ ןופ יו רהעמ

 -כיזרָאפ עטסכילגעמ יד טימ שיט םוצ טיירגעג טָאה יז
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 ןייק ןעמ ףראד ,ןעגעל ךיז טהעג'מ זא רעבָא .לעצינאק ַא ןענופעג

 .טינ טכיל
 -ַָאועג זיא ןוא ,טמירַאװרעד טוג ןיוש ךיז טָאה ענירעוועס

 ןוא ,בוטש ןעטימ ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה יז ; רערעטנומ ןער

 .סעּפע טינ טלהעפ יצ טקוקעגמורַא ךיז טָאה

 ךָאֹנ זיא קַאשז סָאװ ,טרעדנואוורעפ ךיז יז טָאה ךילדנע

 זיא סָאד .רעטסנעפ ַא וצ וצ זיא יז ; ףייפ ַא םיצולּפ .ָאטינ ץְלַא

 ,רווַאה ןייק טקעריד ,גיצנַאוװצ רהוא ףלע גוצ רעד ןעגנאגעגסיורא

 םעד ןוא עיצנַאטס יד ןעשיווצ עקערטש עסיורג יד טָאה ןעטנוא

 ףיוא ,ךַאלייל סייוו ןייא יוװ ןעהעזעגסיוא ,לענוט רעלָאיניטַאב

 -לער עצרַאוװש יד זיולב ןעקרעמ טזָאלעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו

 "ַאֹל יד .רעכָאפ ַא ןופ רעגניפ עננַאל יד יוװ טיײרּפשוצ ,סעס

 ןעהעזעגסיוא ןעבָאה סענָאגַאװ עטיירגעננָא יד ןוא ןעוויטָאמָאק

 ןופ .קעדוצ א רעטנוא ןעלמירד סָאװ ,ךַאלרעּפרעק עסייוו יו

 . ךַאד םענרעזעלג ןעסייוו-עענש םעד ןעשיווצ ןוא .?עפ-ןילעמרעה
 ןופ ןעגנַאטש עטצוּפעב ךַאלעציּפש טימ יד ןוא לַאזקָאװ ןופ

 רעד ןיא ,ןעגעקטנַא ךיילג ךיז ןעבָאה "ּפָאריײא'ל-עד , קירּב םעד

 -ומש --- ,םָאר עד סַאג רעד ןופ רעזייה יד ןעהעז טזָאלעג ,טכַאנ

 .טייקסייוו םי םעד ןיא עללעג ןוא עגיצ

 ַא ,ןעכָארקענסױרַא זיא רווַאה ןייק גוצ רעטקעריד רעד

 טָאװ ,ּפמאל ןעטשרעדָאפ ןייז טימ ,רעגנַאל ַא ןוא רעצרַאװש

 .םַאלפ עגידעבעל ַא יװ שינרעטסניפ יד טרעכעלעגכרוד טָאה
 יד ;קירב ן'רעטנוא זיב טקוקעגכָאנ םהיא טָאה ענירעוועפ ןוא

 "ראפ יו ןעבָאה ןָאנַאװ ןעטצעל ן'ףיוא ךאלרעייפ עטיור יירד

 .עענש םעד טניטולב

 טָאה ,בוטש רעד וצ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה יז זַא

 -יא ? ןיילַא ענייא ךילקריוו ָאד יז זיא : ןוהטעג רעטיצ ַא יז

 -עג הירב ַא ,ךיז טכַאד ,רהיא טָאה םעהטָא רעסייה סנעצעמ

 ,טָאה טנַאה עקסנַאיבָארג סנעצעמיא ; ןעקַאנדזלַאה ףיוא ןוהט

 יד ןוא ...בייל סָאד טרהירעגנָא רהיא ,רעדיילק ערהיא ךרוד

 .רעמיצ סָאד טקוקעב רעדיוו ןעבָאה ערהיא ןעגיוא ענעקָארשרעד

 .ָאטינ רענייק זיא'ס { ןיינ
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 ייז טָאה יז ואוו ,עלעקניוז ַא ןיא טעפוב ן'ףיוא ,ךַאלעבעוװש
 ױזַא טינ יז טָאה טכיל ַא רעבָא .טקנעדעג יז טיוק ,ןעהעזעג לָאמַא

 -יטש א ןענופענ לעטסעק ןיא יז טָאה ךילדנע ; ןענופעג טכייל

 ,גיטכיל ןערָאװענ זיא בוטש ןיא ; ןעדנוצעגנָא סָאד טָאה יז .?עק

 יװ ךיילנ ,ךילטסננא ןֹוא ניטסַאה ,טקוקעגמורא ךיז טָאה יז ןוא

 ענייא ךילקריוו ָאד זיא יז זַא ,ןענייצרעביא טלָאװענג ךיז טָאה יז

 -ידכעלייק םעד : ןעכַאז יד טנָאקרעד רעמיצ ןיא טָאה יז .ןיילַא

 -הירפ ןעסעגנעג ןַאד ןַאמ ן'טימ טָאה יז ןעכלעוו ייב ,שיט ןעג

 ָאד ;גנַאהרָאפ םענלעװַאב ןעטיור ן'טימ טעב סָאד ; קיטש

 .טסיופ ןייז ןופ קַאה ןייא טימ ןעפרָאװעגרעדינַא ָאבור יז טָאה

 .ןָא טייצ רענעי ןופ טרעדנעעג טינ ָאד ךיִז טָאה סעלַא

 םייב רעבָא .טוה יד ןוהטענסיוא ענירעוועפ טָאה םַאזננַאפ

 טָאה'מ .ןוהטעג רעטיצ ַא יז טָאה ,קָאררעבױא ןופ ןוהטסיוא

 ןיילק ַא ןיא ,ןעוויוא םייב .ןערעוו ןערָארפרעּפ טנָאקעג ָאד
 -ייא ךָאנ ןוא .ץלָאה עטקַאהֹוצ ןוא ןעליוק ןעוועג זיא ,לעטכַאש

 -עג ן'ףיוא ןעמוקעג רהיא זיא ,ןוהטענֿפױוא ךיז טָאה יז רעד

 ןוא ; טריזומַא יז טָאה סָאד ; ןעוויוא םעד ןעכַאמ וצ .,ןעקנַאד

 -נייא ןעטכעלש ןעטשרע רהיא ןָא ןעסענרעפ לעפיבַא ךיז טָאה יז
 -עג רעד ,עבעיל ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעוועטסָאנַאלַאב סָאד .קורד

 ,טליפעגנָא טָאה ,םרַאװ ױזַא ןייז ןעדִייב ייז טעװ סע ןַא ,קנַאד

 ױזַא '; לַאפנייא ןעניטצעי רעייז ןופ דיירפ טימ ץרַאה רהיא
 -ָאה טינרָאג ,טכַאנ ַאֹזַא ןופ ט'מולח"עג עדייב יוז ןעבָאה גנַאל

 ןעביוהעגנָא טָאה סע זַא .ןערעוו םיוקמ םעוו םולח רעד זַא גידנעפ

 -עברַאפ .ערעטייוו וצ ןעֿפונעג ךיז יז טָאה .,ןעוויוא ןיא ןענערב

 רהיא ךָאנ ,ךאלקנעב יד טלעטשענסיוא .טָאה  וז : ןעננוטייר

 -רעביא טָאה ןוא רעכעלייל עסייוו ןעמונעגסיורא טָאה ,קאמשעג

 ,ננירנ ױזַא ןעווענ טינ רָאג זיא סָאד ןוא ; טעב .סָאד טעבעג

 .טיירב רהעז ןעוועג ן'תמא רעד ןיא יקַאט זיא טעב סָאד לייוו

 רעדָא ןעסע וצ סָאװ ןענופענ טינ טעפוב  ןיא יז טָאה רעדייל

 סָאוװ ,געט יירד יד ןיא עֶקעֶּפ סָאד טָאה אמתפמ :  ןעקנירט וצ

 ן'זיב טניניירענסיוא סעלַא ױזַא ,טעװעטַאּבַאלַאבענ ָאד:טָאה רע
 םיוק  ,עבלעזסָאד ךיוא זיא טכיל ן'טימ ןוא .ןעסיב .ןעמצעל
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 ןופ ןעגױבעגסױרַא ךיז טָאה רע .לעסילש םעד ןעמונעג טָאה יז

 : ןיירַא רעוא ןיא ןוהטעג ךיוה ַא רהיא טָאה ןוא רעטסנעפ

 ! רימ ףיוא טרַאוװ ---

 סַאג יד ןיב ןהענוצ טפרַאדעג זיולב טָאה ענירעוועס

 ;ןײרַא לעסעג ןעלָאמש ם'ןיא ןעמענ ךיז ןוא םַאדרעטסמַא'ד

 ענירעוועס זַא ,גישטילג ױזַא ןערָאװעג זיא עענש ם'נופ רעבָא

 סָאד טַאהעג יז טָאה ךָאד .ךַאלעמַאּפ רהעז ןהעג טזומעג טָאה

 ןוא ,ןעפָא ןעוועג ךָאנ זיא זיוה םעד ןופ רהיט יד זַא ,לזמ עטוג

 טָאה רענייק ןוא ּפערט יד ןעגנַאנעגפורַא ליטש ךיז זיא יז

 זיא יז --- ,טינ ךיוא ןירעטכעווזיוה יד וליפא ,ןעהעזעג טינ יז

 טָאה יז סָאװ ,ָאנימָאד עיטרַאּפ ַא ןיא טפעיטראפ וצ ןעוועג

 ן'ףיוא ףױרַא זיא ענירעוועס ןעוו .הנכש ַא טימ טלעיּפשעג

 -נירַא זיא ןוא רהיט יד טנעפעעגפיוא יז טָאה ,ןרָאג ןעטרעיפ

 טָאה סיוועג זַא ,?ליטש ױזַא טכַאמרעפ קירוצ יז ןוא ןעגנַאגעג

 ירד ם'ןופ טפרַאדעב טָאה יז תעשב רעבָא .טרעחעג טינ רענייק

 ךילטייד רהעז יז טָאה ,ןעטרעיפ ן'ףיוא ןהעגפיורַא ןרָאנ ןעט

 סעּפע סיוועג --- : רעטכעלעג ןוא גנַאזעג !סנרעווָאד יד טרעהעג

 -לעװ ,רעטסעווש ייווצ יד ןופ ענייא ייב דנעבא רעשילַאקיזומ ַא

 ערעייז טימ ןעטלאהרעטנוא ױזַא ךָאוו ַא לָאמ ןייא ךיז ןענעלפ עכ

 ,פעט'רבח

 טָאה ,רהיט יד טכַאמרעפ ךילדנע טָאה ענירעוועס זַא ןוא :

 ןופ טרעהעג ץְלַא ְךָאנ רעמיצ םעד ןופ שינרעטסניפ יד ןיא יז

 יד .הרבח עגנוי יד ןופ טייקכילהערפ עגידעבעל יד ןעטנוא

 ןעמָאקלָאפ זיא'ס זַא ,טכודעגבָא רהיא ךיז טָאה טונימ עטשרע

 ם'ןופ קוקוק רעד ןעוו ,ןוהטענ רעטיצ ַא טָאה יז ןוא ; רעטסניפ

 ףלע ןעגנילק ןעמונעג ןענירעד ןעטימ ןיא טָאה רענייז

 טָאה יז ןעכלעוו ,גנַאלק ַא ןופ רענעט .עפעיט יד טימ ,,רהוא

 -וצ ןעגיוא ערהיא ךיז ןעבָאה ךָאנרעד רעבָא .טנָאקרעד דלַאב

 ןעבָאה רעטסנעפ ייווצ יד ןוא ; שינרעטסניפ רעד וצ טנהָאוװעג

 ,ןעטנַאק-רעיפ עסַאלב ייווצ יו ןעטינשעגסיוא רֶהיִא ריפ ךיז
 ןוא .ןעסיורד ןופ עענש םעד עילעטס רעד ףיוא גידנעלהַארטשבָא

 ןעכוז ןעמונעג טָאה יז ; ָאד זיא יז ואוו טסואוועג ןיוש טָאה יז
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 -ישוַאסַאּפ יד ןעבענ וצ טונימ גיצנאווצ ףיוא טלעטשעגבָא ךיז

 טצונעב ךיז טָאה ענירעוועס .ןעּפַאכוצרעביא סיּפע טייצ ןער

 טעוװ יז זא ,ןאמ רהיא ןעריפארגעלעט וצ טייהנעגעלעג רעד טימ

 -לענש ןעגידעגרָאמ םעד טימ טשרע רואה ןיא קירוצ ןעמוק ןענָאק

 ןענָאק טנייה ייז ןעלעוו לָאמ עטשרע סָאד .טכַאנ-רעד-ףיוא גֹוצ

 ּיירפ ,טכאמראפ ,רעמיצ א ןיא ןיילא ,ןעמאזוצ ןעניטכענרעביא

 .ןערעוו וצ טרעטשעג קערש עדעי ןופ

 -עננייא ן'עקעּפ זיא ,טנַאמ ןופ ןערהָאפסױרַא םייב ךָאנ
 טַאהעג טָאה ,עירָאטקיװ עמומ ,יורפ ןייז .ןַאלּפ רעטונ ַא ןעֶלַאפ
 טנעיל יז זא ,ךָאו א רעביא ןיוש זיא'ס ןוא לַאפ ןעטכעלש ַא

 ןַא זירַאּפ ןיא טָאה רעדיוו ןיילַא רע .סופ ַא טימ לָאטיּפש ןיא

 ַא טימ טרהעלקרע רע טָאה ,ןעניטכענוצרעביא ואוז טרָא רעדנַא

 ןייז ןענָאלשרָאפ ָאבור סַאדַאמ רַאּפרעד רע ןָאק ; לעכיימש
 ;?עטָאה ַא ןיא יו ,רעמעווקעב ןייז רהיא טעוװ טרָאד : םייה

 ךיז ייב יוװ ,דנעבא ןעגרָאמ זיב ןעהורסיוא ןענָאק ךיז טעוװ יז

 שיטקַארּפ יװ טנעקרענא טרָאּפָאז טָאה קַאשז ןוא .םייהרעד ןיא

 טסייוו טסנָאז סָאו ,ןייֵלַא ראפרעד ןיוש ,זיא גַאלשרָאפ ַאזַא

 ..יורפ עגנוי יד ןערהיפוצניירַא ןיהָאו טינ רע

 יה ןופ ןעכעירקסיורַא ןעמונעג ךילדנע טָאה םלוע רעד זַא

 םוצ וצ ךילדנע זיא ענירעוועס ןוא ,לַאזקָאװ ן'ףיוא סענָאגַאװ

 -רָאפ םעד ןעמענוצנָא ןעטַארעג רהיא קַאשז טָאה ,וויטָאמָאקָאל

 ,רהיט רעד וצ לעסעילש םעד טגנַאלרעד רהיא טָאה ןואי ,גַאלש

 ךיז טָאה יז רעבָא .ןעבעגעגרעביא םהיא טָאה רעצייה רעד סָאװ

 םעד ןופ טרינעשז ךיז טָאה ,טלָאװעג טינ טָאה ,טלעקנעווקעג

 ךיז טסיוטש רעכלעוו ,עקעּפ ןופ עלעכיימש ןעלופסגנוטיידעב
 .ןָא רעכיז

 רימ טעװ יז ; זירַאּפ ןיא עניזוק ַא בָאה'כ ; ןיינ ,ןיינ --

 .דרע רעד ףיוא ץַארטַאמ ַא ףיוא ןעטעבסיוא

 -עג עקעּפ טָאה -- !גנַאל ױזַא ןעטעב טינ ךיז טזָאל ---
 ---.רעדורב ןעטונ ַא ןוא גנוי ןעכיליירפ ַא ןופ ןָאט ןייז טימ טנָאז

 ,העיפ ראפ גונענ סיורג ןוא ! היחמ ַא ךייוו ,טעב ַא זיא'ס

 זַא ,דנעננירד ױזַא ןוהטענ קילב ַא רהיא ףיוא טָאה קַאשו
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 ןיא ןענעישרע זיא ,טונימ ַא ףיוא .טייקכילנייר ןופ טקניטסניא

 -םיוא זיא עכלעוו ,עיזַאפ עטנאט ,זָאלנ טייז רענעי ןופ ,רעטסנעפ

 -ענוצ ףיז טָאה ןוא ץארטַאמ ם'ןופ רעטנורא טייקנירעיגייג

 -יוא ענעלאפעגנייא ,עסיורג יד .ןעקוק וצ רעטסנעפ סוצ טּפעלש
 -נוא ןעזעיד ףיוא טקוקעג ןעבָאה רעקנארק רערעווש רעד ןופ ןעג

 טעוװ יז ןעמעוו ,עטייל עדנעזיירכרוד עזעיד ףיוא ,םלוע ןעטנאקעב

 -עג טָאה םרוטש רעד ןעמעוו ,ןעהעז טינ רהעמ לָאמ ןייק ןיוש

 .ןעגָארטעגקעװַא קירוצ ןוא טכַארּב

 -סיוא טָאה יז .ןעטצעל םוצ ןעמוקעגסיורא זיא ענירעוועפ

 ,{'קאשז וצ ןוהטעג לעכיימש ַא טָאה ןוא ּפָאק םעד טהערדעג

 ן'זיב ןעקוקוצכָאנ רהיא םוא ןעגיױבעגסױרַא ךיז טָאה רעכלעוו

 זיא ,טראוועג ייז ףיוא טָאה עכלעוו ,ערָאלפ ןוא .,ןיײרַא ןָאגאוו

 שיוטסיוא ןעגיהור ןעזעיד ייב ןערָאוװעג עטיוט א לָאמא רעדעיוו

 ןעמעוו ,ן'ליִזָא וצ ןעננאגעגוצ לענש זיא יז .טייקכיקטרעצ ןופ

 ,טלהיפעג טלָאװ יז יוװ דיילנ ,ןעבירטעג טצעי זיב ךיז ןופ טָאה יז

 א ןַאמ א ןיא טגיטיונעג ךיז יז טָאה סאה רהיא ןיא טציא זַא

 .דניירפ

 ,לאנגיס םעד טגנאלרעד טָאה רָאטקודנַאק-רעביױא רעד

 לָאמ סָאד ןוא ,ףייפ ןעגידנענייוו ַא טימ טרעפטנעעג טָאה "אזיל

 .ןַאור זיב ןיוש ןיירא געוו ןיא טזָאלעגקעװַא קאשז ךיז טָאה

 א ןופ ךיז טָאה טכאנ יד .רעגייז ַא סקעז ןעוועג זיא'ס

 זיולב ..דרע עסייוו רעד ףיוא טזָאלענּפָארַא ?עמיה ןערעטסניפ

 ְךיִז טָאה ,רעגירעיורט ןוא רעכילקערש א ,ןיישבָא רעסַאלב ַא

 ןופ גנוטסיוורעפ יד גידנעטכיולעב ,רעדלעפ יד ףיוא ןעהעזעג

 -עב רעסַאלב רעזעיד ןיא ןוא ,?עקניוו םענעפרָאװרַאֿפ םעד

 ןיא זיוה סָאד ןענַאטשענ ,ןהַאב ןופ געוו םייב ,ךיז זיא גנוטכיול

 -ייוו םעד ןיא רעצראווש ןוא רעגירעיורט ְךָאנ ,ארפאמזעד-אורּק

 -ָאלשעגנָא ןעוועג זיא רעיוט ןעטכאמראפ ן'ףיוא ןוא .עענש ןעס

 "! ןעפיוקרַאפ םוצ :  טפירשפיוא יד ןעג

 א

 עיצנַאטס רעד ףיוא ןעמוקעגנָא טינ נוצ רעד זיא זירַאּפ ןיא

 ןעמ טָאה ןַאור ןיא .טכאנ רעד ףיוא גיצרעיפ רהוא ןהעצ רַאפ
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 -?עוו ,רע ?ייוװ ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשענ טָאה קאשז רעבָא
 זַא דנעה יד ןיא ,טלהיפעג טָאה ,טנָאקעג טוג יוזא יז טָאה רעכ

 ןוא עטרעטלעעג א ,ערעדנא ןא ,ענדָאמ ןערָאװעג סיּפע זיא יז

 טָאה עענש ןעזעיד ןיא .ּפַאלק-טיוט ַא ןעגָארקעג ץיגרע טָאה
 עכילטיוט א ,ןעצרַאה ןיא ּפַאלק םעד ןענעירק טנעקעג סע יז

 ןּופ ןעבראטש סָאװ ,ןעיורפ עגנוי עטנוזעג יד יוװ ,גנוטלעקרעּפ

 ּפָאב א ןופ םייהא ןעמוק ייז יוז םעדכָאנ ,ןעטייהקנארק טפסורב

 .ןענער ןעטלַאק ַא ןיא

 טָאה עקעּפ ןעוו ,שטשיווס א ןעבעגענ לָאמַא ךָאנ טָאה קַאשז
 -ענ ךיז ןעבָאה ןערָאטקורנָאק עדייב .ןַאּפַאלק םעד טנעפעעג

 -ָאה שיבַאק ןוא ?יזָא ,רַאזימ .סנטסָאּפ ערעייז ףיוא טלעטש

 -טכארּפ םעד ןופ ךאלּפערט יד ףיוא טּפאכענפיורא ךיז ןעב

 נוצ רעד ןיא עקנילָאװַאּפ ןוא .גוצ ןופ גנַאפנָא ןיא ןָאנאוו

 ,ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ ,לָאהט םענעבָארנעגסיױא םעד ןופ סױרַא
 טנעּפַאװעב ,ןעטייז עדייב ןופ טלעטשענסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו

 טלעטשענבָא גוצ רעד ךיִז טָאה ןאד .סעטעּפָאל ערעייז טימ

 -ביא יד ןעמענרעפ וצ םוא ,טסילאנגיס-געוז םעד ןופ זיוה ןעבעל

 .ןערישזאסאּפ עניר

 -ייז ?יזָא ןוא שיבַאק .ןעסיורד ןיא ןענַאטשענ זיא ערָאלּֿפ

 -ענקעוַא רהיא ןעבעל ךיז ןעבָאה ןוא ןעננאנענוצ רהיא וצ ןענ
 ןעמאד יד וצ טקובענ שינעלייא ןיא ךיז טָאה רָאזיֿפ .טלעטש

 טָאה ןּוא ,ןעמוקענסיורא זיוה ןייז ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעררעה ןּוא

 -עג ךילדנע ןיא ננואיירפעב יד .תועבטמ עסייוו ןעמונעגפיונוצ

 -ייר יר ןוא ,גנאל ץנאג ךיז ןעמ טָאה טרַאועגנָא רעבָא ! ןעמוק

 יד .טייקדעימ ןוא רעגנוה ,טלעק ןופ ןעלַאפענ ןענייז עדנעז

 בלאה טעמכ ,רעטכעט ייווצ ערהיא טרהיפעג טָאה יורפ עשילננע

 -ניירא ךיז טָאה רוואה ןופ ןאמ רעננוי רעד ; ענעּפָאלשעגנייא

 ,עקטענורב ענהעש יד ואוו ,גנולייהטבא רעבלעז רעד ןיא טצעזעג

 ?עיפ ךיוא טָאה ןוא ,ןערָאװעג טכאוושעגבָא קרַאטש זיא עכלעוו

 זיא סָאד זא ,ןענָאז טנָאקעג טָאה ןעמ .ןאמ רהיא ןעפלָאהעג

 -עג ךיז טָאה עכלעוו ,עעמרַא עטעהעזוצ ,עטּפַאלקוצ ַא ןעוועג
 םעד ןערָאלרעּפ רַאנָאז טָאה ןוא ,עענש ןעניצומש ןיא טּפעלש
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 ענערָאלרעּפ ןייק ןייז טינ סיּפע ןעלעוו סע יצ ןעהעז וצ טרַאװעג

 .רעדער יד רעטנוא ןעכַאז

 -עב קאשז ךיוא ןוא רָאטקודנָאק-רעביױא רעד טָאה ךילדנע

 גנילצולּפ רעבָא ,ןערהָאפ ןעריבָארּפ ןיוש געמ ןעמ זא ,ןעסָאלש

 יירשעג א ,געוװ ן'טימ ן'ףיוא סיורא זיא רעכלעוו ,עקעּפ טָאה

 : ןוהטעג

 .ןעכָארבוצ זיא רעדניליצ ןייא ,רונ טהעז ---

 טוג .ןעגיובעגנָא ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ זיא קַאשז:

 ןיא יז זא ,טגייצרעביא ךיז רע טָאה "ן'ַאזיל , גידנעטכארטעב

 ,טקרעמעב ןעמ טָאה ,געוו םעד גידנעגיניירבא .טעדנואוורעפ

 -קעווַא ןעבָאה רעטייברא-ןהאב יד עכלעוו ,רעצעלק ענעבמעד זא

 ךיז ןעבָאה ,ןהאב ןופ טייז רעד ייב ?עגרעב םעד ףיוא טגעלעג

 יז ןעבָאה טניוו םעד ןיא ןוא עענש םעד ןיא ןוא טשטילגעגבָארַא
 זיא ךיזןעלעטשבא סָאד ; סעסלער יד רעביא ןעּפרָאװאוצ ךיז

 טָאה ןישאמ יד ?ייוו ,גנורעטש רעזעיד ןופ יקַאט .ןעמוקעג ךיוא

 טנעקעג טָאה'מ .רעצעלק יד ןופ םענייא ןיא טקאהעגניירא ךיז

 ןעכלעוו ןיא ,רעדניליצ ם'ןופ ןעטסַאק ן'ףיוא ץארק א ןעהעז

 .טקורעגבָא ?עסיבא ןייז ןצ טניישעג טָאה גנַאטש-ביירט רעד

 טסינישאמ רעד ןוא ,גיטכיוו רהעז ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא

 עכילרעניא ןעוועג טרָאד ןענייז טכיילעיפ .טגיהורעב יוװ ךיז טָאה

 -מָאק א יו ךאז ערעטאקילעד ןייק ָאטינ זיא סע .ןעגנוגידעשעב

 -על ַא יװ זיא'ס .ןעפיורשזסנַאלַאב טימ םזינאכעמ רעטריצילּפ

 ...ץרַאה עגידנעּפַאלק ַא טימ ,המשנ עגידעב

 ַא ןעבעגעג טָאה ,לעקירב ן'ףיוא ףיורא קירוצ זיא קַאשז

 -אטוצסיוא םוא רָאטַאילונער םעד טנעפעעגפיוא טָאה ,שטשיווס

 וצ ךיז רעווש ןעוועג זיא רהיא .,"ן'ַאזיל , ןופ רבא ןעדעי ןעּפ

 ,לַאפ א ןופ טביוטעב זיא סָאװ ,שנעמ א יװ ,ץַאלּפ ןופ ןערהיר

 יז טָאה ,גידנעּפאס רעווש .רעדעילג ענייז ןעלהיפ טינ ןעק ןוא

 לָאמ עכילטע ךיז ןעבָאה רעדער ערהיא ; טרהירעג ךילדנע ךיז

 ,עטלעמוטוצ א יוװ ןעוועג ץלא ךָאנ זיא יז רעבָא ,טהערדעגמורַא

 ךָאנ טעװ "אזיל  .טייל א ןייז ךָאנ טעװ יז רעבָא .ערעווש ַא
 .עזייר יד ןעגידנע ןענָאק ךָאנ טעװ ,ןעהעג
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 -לער רעד .ןערָאװעג רערעטנומ רע זיא ,ןעלאפ וצ טרעהענפיוא

 טייז רענעי ןופ זא ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה ,ליזָא ,רעוועריק-ןעס

 -סיוא עענש רענינייוו ?עיפ זיא ענָאלָאמ ןופ טייז רעד ןופ ,לענוט

 : טנערפענ רעטייוו טָאה קאשז .,ןעלַאפעג

 טָאה ,סופ-וצ ?ענוט םעד ןעגנאנענכרוד טייז רהיא ---

 ? ןעהענסיורא ןוא ןעהענניירא יירפ טנָאקעג רהיא

 -אנ ךיא ,ןעהענכרוד טעוו רהיא ! ךייא ךיא גָאז ,אי ---

 .ךייא ריטנאר

 א ןופ טייקניסיילפ רעד טימ טייבראעגנ טָאה רעכלעוו ,שיבַאק

 -ליוו ןייז .טייז א ןָא ןעננַאנענקעווַא ךיז זיא ,זעיר ןעניהטומטונ

 ,ןערָאװענ טרעסערגרעפ ךָאנ זיא ןעהעזסיוא רעגידעקערש ,רעֹד
 טָאה קאשז .טכירעג םעד טימ ןוהט וצ טאהענ טָאה רע טייז

 .ןוהטענ ףור ַא םהיא

 ,סעטעּפָאל יד רימ טננאלרעד ,דַארמַאק ,טוג יוזא טייז ---

 -וצ ךָאנ זנוא ןעלעוו ייז .טייז רעד ייב ןעטרָאד ןעהעטש סָאוװ

 .טיונ א ןיא ןעמוק ץונ

 ,טייקנילעפענ יד ןוהטענ םהיא טָאה רעכערבנייטש רעד ןעוו
 םהיא םוא ,דנאה יד ןוהטענ קירד ןעקרַאטש ַא קאשז םהיא טָאה

 ןוא ,ךאז ןייק ףיוא גידנעקוק טינ ,םהיא טעטכא רע זא ,ןענייצ וצ

 .  .טייברא ןייז טצעש רע זַא

 ! שיבאק ,ןאמ רעווַארב ַא טנייז רהיא ---

 קרַאטש רהעז ן'שיבַאק טָאה גנומהענעב עכילדניירפ עזעיד

 .םרהירעג

 -נייא םיוק ,ךַאפנייא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,קנַאד ַא --

 : .ןערהערט יד גידנעטלַאה

 ןשיבַאק טימ ןעטעבעגרעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,רַאזימ -

 -רעטנוא ן'ראפ םהיא ןענענ ןעזעיװעגנָא טָאה רע יווװ ,םעדכָאנ

 ןץ'טימ ןוהטעג גיוב א רעטרעוו ס'קאשז ייב טָאה ,רעטכיר ס'גנוכוז

 א ערטיכ ןעּפיל עטקירדעגנעמַאזוצ ענייז טימ טָאה ןוא ּפָאק

 -רא וצ טרעהענפיוא גנאל ןופ ןיוש טָאה רע .ןוהטענ לעכיימש

 טָאה ,םענעשעק יד ןיא דנעה יד גידנעקעטשניירא ןוא ,ןעטייב

 טָאה רע יו ךיילנ ,ןעניוא עלענ ענייז טימ גוצ ן'ףיוא טקוקענ רע
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 יד .רעיפ ןאד ןוא ,רעגייז א יירד ןעגנולקעג טָאה סע

 יד ןוא טייקדעימ יד .ךיקנערטרענוא ןעגיוצעג ךיז טָאה טייצ

 -נָא ןיוש ןעבָאה טֶא .ןעגעיטשענ ץלַא טָאה טייקטנערעגפיוא

 טכַאנ רעד ןּופ סנעטאש עלעקנוט יד ןעזָאלבָארַא ךיז ןעביוהעג

 -עי ןענייז עכלעוו ,רענעמ יד .רעדלעפ עסייוו עזָאלדנע יד ףיוא

 רעד טימ טלאה סע יוװ ,ןעהעז ןעגנאגעגסיורא טונימ ןהעצ עד

 ךָאנ זיא ןישאמ יד זא ,גידנעגָאז ,ןעמוקעגקירוצ ןענייז ,טייברא

 -ענ ןעבָאה ןענירעדנעלגנע עניילק יד וליפַא .טיירפעב טינ .ץְלַא

 -ורב עניילק יד זיא ?עקניוו ןיא .טייקטגערעגפיוא ןופ טנייוו

 ןופ ןאמ ןעגנוי ם'ייב לעפקא םעד ףיוא ןעפָאלשעננייא עקטענ

 -יווצ טקרעמעב טינ וליפא סע טָאה ןאמ רעטלא רהיא ןוא .רווַאה

 ןעדעי טָאה עכלעוו ,טייהנעגָאלשרעד עכילטפאשניימעג רעד ןעש

 ןיא .ןערענאמ עכילטפאשלעזעג יד ןָא וליפא ןעסעגרעפ טכאמעג

 זיא םענייק ןוא ,טרעטיצעג ןעבָאה עלַא ,טלַאק ןערָאװעג זיא ךיק

 .רעייפ ן'פיוא ץלָאה ןעגעלוצפיורא ןעמוקעג טינ ןעקנאדעג ןיא

 זא ,גידנעקנעד ,ןעגנאגעגסיורא רענאקירעמא רעד זיא ךילדנע

 עּפַאנַאק א ףיוא ןעגעיל וצ ןייז רעמהעווקעב ?עיפ םהיא טעוו'ס

 ןעמ ; ןוהטענ קנאב ןעדעי ןיֹוש טָאה טציא - ..ןָאנַאװ א ןיא

 -- סענָאגַאװ יד ןיא ןעביילב טפרַאדעג ןעווענ רעסעב טלָאװ

 טינ ,ןעגינייּפ וצ טרָאּפשרַאפ ךיז ןעמ טלָאװ ןעטסנינעוו םא

 -לאהנייא טזומעג טָאה ןעמ .,רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,גידנעסיוו

 ןעהעגקעווַא טלָאװעג ךיוא טָאה יז ?ייוו .עמַאד עשילגנע יד ןעט

 ןעמ ןעו .ןענעל טרָאד ךיז ןוא גנולייטבא רהיא ןיא ךיז וצ
 ןעטכיולעב וצ םוא ,שיט קע ן'ףיוא טכיל א טלעטשעגקעוװוַא טָאה

 ; רעיורט ַא ןעלַאפעגנָא ןעמעלַא ףיוא זיא ,ךיק ערעטסניפ יד

 ',גנולפייווצרעפ ערעטסניפ ַא ןיא ןעלַאפעגניירא ןענייז עלַא
 וצ ןעמוק ןעמונעג .ךילדנע טָאה געוו םעד ןופ ןעגינייר סָאד

 םעד טיירפעב טָאה עכלעוו ,ןעטַאדלָאס עטָאר יד .עדנע ןא

 ןוא  ,םהיא ראפ געוו םעד - טרהעקעגבא טָאה .,וויטָאמָאקַאל
 יד ףיוא ןענאטשעג ןיוש ןענייז רעצייה רעד ןוא טסינישַאמ רעד

 .רעטרע

 ךילדנע טָאה עענש רעד זא ,טקרעמעב טָאה קאשז ןעוו
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 . רעצנַאּפ ןעקיד םעד טימ טקעדעב ,יורפ-סגעירק ַא יוו ,עילַאט עכ

 -עי טָאה יז סָאוו ,טסגנַא יד זא ,סע טסייה .,רָאָאה עדנָאלב ןופ

 ,נוצ ס'קאשז ןיא עמאד עזעיד גידנעהעז ,טאהעג גאטיירפ ןעד

 -ענ טָאה יז סָאװ ,טייהרעכיז יד .טראנעגבָא טינ יקאט .יז טָאה

 טציא ןיוש יז טָאה ,טניטכערדרעפ עדייב ייז טָאה יז טייז ,טכוז

 ןעווענ טבעילענ טינ יז זיא לָאמ ןייק ְךָאנ .טאהעג טולָאסבַא

 -ענסיוא רעסעב טָאה רע .טבעילעג טָאה יז סָאוװו ,ןַאמ םעד ןּופ

 -יב יד ןוא ! טינרָאנ ןעזעיד טָא ,יורפ ערענָאמ עזעיד ןעבילק

 ןיא ןעבעגענרעביא טינ םהיא ךיז טָאה יז סָאוװ רַאפ ,טייקרעט

 ,ןייז רבונ טלָאװענ ?אטורב יוזא יז טָאה רע ןעוו ,טכאנ ענעי

 ךיז טָאה יז זא ,טקרַאטשרַאפ ךילצרעמש יוזא רהיא ןיא ךיז טָאה

 ןיא דנאטשרעפ ןעכאפנייא רהיא ךָאנ .טנייוואוצ טינ רועיש

 ךיז לָאז יז ןעוו ,טשוקענ טציא יז טלָאװ קאשז זא ,ןעמוקעגסיוא

 ,הֶא .יֹורפ רעזעיד רַאֿפ ,רעהירפ ןעבענענרעביא :ןעוועג םהיא -

 -פיורא םהיא ךיז םוא ,ןיילא םענייא טציא םהיא ןעמ טגעירק יו

 ךיא ! ךימ םהענ ,טָא :  ןעיירשסיוא ןוא זלאה ן'ףיוא-ןעפרַאוו

 "ָ! טסואוועג טינ בָאה'כ לייוו ,שיראנ ןעוועג ןיב

 -?יוו א טלהיפעג טייקניזָאלטכאמ רהיא ןיא טָאה ערָאלפ

 עכלעוו ,ןעזעוו םענעקָארשוצ ,ןעכאווש ןעזעיד ןעגעג -ןרָאצ ןעד
 ייב יוװ ,רנעה עקרַאטש ערהיא טימ .עטשימוצ א יו ןעסעזעג זיא

 .עלעגיופ ןיילק ַא יו טשטעווקרעד יז יז טלָאװ ,ןאמסנעירק ַא

 -ענ רעבָא ךיז ייב טָאה יז ...? טינ סע יז טוהט םוראוו רעבָא

 ןענעוו טָאה יז .ןירעננעג רהיא ןופ עכאר ןעמענ וצ ןערָאװש

 ןעקעטשרַאפ יז טעװ ןעמ עכלעוו ראפ ,ןעכאז טסואוועג רהיא

 טציא ךיז טריצאּפש סָאװ ,עמאד עזעיד ֿטָא --- ,סינגנעפעג ןיא
 וצ ךיז ןעפיוקרעפ סָאװ ,תושפנ ערעדנא עלא יד יו ,יירפ םורא

 .רענעמ עטלא עכיירסולפנייא ןוא עכיײר

 יז טָאה סעכ רעד ןוא ,טנינייֿפעג יז טָאה טכוזרעפייא יד

 ַא ןופ ןעננונעוועב עכילרעּפרעק עדניוושעג יד טימ .ןענרָאװעג

 -וצבֶא ןעמונעג ףיז ערָאלפ טָאה רעקלעפ עדליוו ייַּב טייהנהעש
 .סענרַאב יד ןוא טיורב ענעבילבעגרעביא סָאד ןעמאר

 .ערעדנא ןעבעג סע ךיא לעװ ,טינ סע טליוו רהיא ביוא --- :
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 ! ןעמהענקעווַא ןענָאק רהיא ייב סע לָאז רע 4? ן'ערָאלּפ -- -
 טינ סע ךיא לעוװ ,לעגניא סיורג ןיימ ,ריד וליפא ...! ןייג ,הֶא

 . ייב ךָאד טעװ רע : שירַאנ וצ ףיוא טסיב וד לייוו ,ןעבעגקעווַא
 ,דרע רעד רונ -- ,טינ םענייק ...ןעגעירקסיורא סיּפע טרָאפ ךיד
 ! ןעמאזוצ ןייז ןעלעוו רימ רעכלעוו ןיא

 טָאה ,טגעלעגקעװַא יז טָאה קאשז ; רעימ ןערָאװעג זיא יז
 יז ןעכָארּפשרעּפ רהיא טָאה ןוא ,טגיהורעב ןוא טמרַאמוא יז
 ,ןעפָאלשוצנייא טניישעג טָאה יז יװ יוזא ןוא ,ןעכוזעב ּוצ דלַאב
 ךָאנ זיא עכלעוו ,ן'ענירעוועס וצ ןעטניה ןופ ןעגנאגעגוצ רע זיא
 -םיוא ?עכיימש ַא טימ טָאה רע .,ןעוויוא ןעבעל ןעסעזעג ץלַא

 יד .גיטכיזרָאפ ןייז וצ יז גידנערהאוו ,רעגניפ םעד ןעביוהעג
 -עב רעגידווע'ןח רהעז ַא טימ ןוא ,גידנעגייווש טָאה יורפ .עגנוי
 -נָא םהיא טָאה ןוא ּפָאק םעד קירוצ ןוהטעג ףרָאװ א ,גנוגעוו
 ךיז טָאה ןוא ןעגיובעגנָא ךיז טָאה רע .ןעּפיל יד טלעטשעג
 ערעייז .שֹוק ןעליטש ,ןעגנַאל ַא ןעבעגעג ןוא טקירדעגוצ
 -עג ןעבָאה ייז ןוא ,טכאמענוצ ךיז ןעבָאה ןעניוא
 זוצ יו ,ייז ןעוו רעבָא .םעהטָא ס'ןרעדנא םעד ענייא ןעגנולש
 ןעהעזרעד ייז ןעבָאה ,ןעגיוא יד טנעפעעג ןעבָאה עטלעמוט

 גידנעגייווש טָאה עכלעוו ,רהיט רעד ןיא גידנעהעטש ,ן'ערָאלּפ
 .ייז ףיוא טקוקענ

 טָאה --- ? טינ טיורב ןייק ןיוש טּפרַאד רהיא ,םַאדַאמ --
 .עמיטש רעטקיטשרעפ א טימ טגערּפענ יז

 ,וייב ןערָאװעג זיא ןוא ןערָאװעג טשימוצ זיא ענירעוועס
 : טעבלָאבעגסיורא רעטרעוװו עכילדנעטשרעפ םיוק טימ טָאה ןוא

 ...ךייא קנאד ךיא  ...ןיינ ,ןיינ ---

 טימ ן'ערָאלפ ףיוא טקוקעג קאשז טָאה טונימ א ןעגעג
 ןעבָאה ןעּפיל ענייז ,טלעקַאװעג ךיז טָאה רע .ןעגיוא עדנענערב
 טָאה דלאב רעבָא ,ןעדער טלָאװעג טלָאװ רע יו ךיילג ,טרעטיצעג

 -וצ ךיז ,גנוגעוועב רעדנעהָארד ַא טימ ןוא רעטרעזייבוצ ַא ,רע
 ךָאנ ךיז טָאה רהיט יד .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא ןעגיוצעגקיר
 .ּפַאלק ַא טימ טבאמעגוצ םהיא

 -יוה רהיא גידנעכיילגסיוא ןענאטשעג ץלַא ךָאנ זיא ערָאלּפ
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 ָאד ןוא ; ןעשנעמ ענידעבעל ןייק טינ טהעז ןעמ ואוו ,דנעג
 "אוו {ופ סייוו רעוו, ןענעישרע זיא סָאװ ,עגנעמ עצנַאג ַא וטסָאה
 זא ,רהעלק ַא ןעבעג וצ גָאטהעוװצראה ןא שזא ,זיא'ס ןוא .ןענ
 ערעייז וצ ךיז ןעלייא עכלעוו ,ןעשנעמ עלא עזעיד ןופ רענייא טינ

 ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,טינ טכאדרעפ ןייק וליפַא טָאה ,ןעטפעשענ
 ! ןיירא ץלאז ןיא רהיא טיש ןעמ עװטסדוקסַאּפ ַא ריפ סָאװ
 יז ןוא ,שינעטער ַאזַא ןעהעטשרעפ טנָאקעג טינ טָאה עיזַאפ
 אזא ןעזָאלרעד טָאג ןָאק יוװ ,עגארפ יד טלעטשעג ןלַא ךיז טָאה
 וליפא סע טקרעמעב רענייק ןוא ,טייקגיטכערטרעדעינ עניימעג
 ,זיױה רעייז ראפ ךרוד ןעהילפ ןעשנעמ לעיפ יוזא ,ךָאד ןוא .טינ

 הונ יקאט ןעהילפ ייז רעבָא ,ןעשנעמ רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט
 ןעזעיד ןיא זא ,רָאפ וליפא ךיז טלעטש רענייא טינ ןוא ,ךרוד
 .ןעסַאלעג ןוא ליטש ןעמ ט'גרה עלעביטש ןעגירעדינ ,םעניילק

 ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יד טכארטעב טָאה עיזַאפ עמומ יד ןוא
 -ייווצ םוצ םענייא ןוֿפ טקוקענ טָאה ,הנבל רעד ןופ יו רעטנורַא
 -עב יוזא ןענייז ןעשנעמ ןעוו זא ,טכארטעג ךיז טָאה ןוא ,ןעט
 ייבראפ ןעהעג ייז סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאנ זיא ,טגיטפעש
 .טינ ייז ןעהעז ןוא ןעטייקניטכערטרעדעינ לעיפ יוזא

 טָאה -- ? ןערהעק וצ קירוצ ןיהא ךיז טקנעד רהיא ---

 .ן'קאשז ייב טגערפעג רַאזימ

 ךיילנ םוק ךיא --- .טרעפטנעעג קַאשז טָאה -- ,ַאי ,אי --
 .ףייא ךָאנ

 ;ההיט יד טכאמענוצ טָאה ןוא ןעננאנענסיורא זיא ראזימ
 ןוא דנַאה = ןאמ ןעננוי םעד ןעטלאהעגנייא טָאה ,עיזאפ
 : ןוהטעג עשטּפעש א רעוא ן'פיוא םהיא טָאה

 ריפ סָאװ ,ןעהעז וטסעוו ,ןערעוו הרּפכ יד לעוװ ךיא ןעוו ---
 סָאד ןענופעג טינ טעװ רע ןעוו ,ןעכאמ טעוו רע הרוצ ערעיוז ַא
 טכארט ךיא זַא ,בָאה ךיא סָאװ ,ןעגינגרעפ םעד ,הֶא ...דלעג
 ....ענעדעירפוצ ַא ןעברַאטש ךיא לע ןעטסגינעוו םא ; ןופרעד

 ןעהעג ןערָאלרעּפ דלעג סָאד טעוו ,עיזאפ עמומ ,רענָא ---
 טינ ךיוא רעטכָאט רעייא וליפא סע רהיא טעוו ? ןעדעי ראפ
 , ? ןעזָאלרעביא
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 -ָאלּפ .לערעמַאקיץלָאה םעד ןיא ןענופעג טָאה רע עכלעוו ,טיורב
 ןיא טיורב סָאד זא ,טנָאזעג טָאה ןוא ,ןערָאװענ זייב זיא ער

 . סע טָאה ןאמ רעגנוי רעד רעבָא .רעטומ רעקנארק רהיא ראפ

 -נֶא ,ןעמאד יד טגעלענרָאפ סע טָאה ןוא ןעטינשוצ טָאהעג ןיוש

 -יימשעג םהיא וצ טָאה עכלעוו ,עקטענורב רעד ןופ גידנעביוה

 -עג ץלא זיא ןאמ רהיא .טייקמאזקרעמפיוא רעזעיד רַאפ ,טלעכ

 ,טקוקעג טינ וליפא יורפ ןייז ףיוא טָאה ןוא ,ט'זגורב'עגנָא ןעוו

 ןייא ןיא ןעטלַאהעג ,רענאקירעמא ן'טימ ןעמאזוצ ,ץלא טָאה ןוא

 ְךָאנ .קרָאי -וינ ןופ ןעגנוטכירנייא-ץרעמָאק יד ןערעדנואוועב

 אזא טימ לעּפע ןעסעגעג ןענירעדנעלעגנע עננוי יר ןעבָאה עינ

 ןופ ןעלמערד וצ ןעביוהעגנָא טָאה רעטומ רעייז .ןעגעינעגרעפ

 ייווצ ןעסעזעג ןענייז ,ןעוויוא ןעבעל ,דרע רעד ףיוא .,טייקדעימ

 עכלעוו ,רענעמ יד .ןעטרַאװ םעד ןופ טרעטַאמעגסיוא ,ןעמַאד

 רעג ןעלייוורעפ ןוא ןערעכיור זיוה ן'רַאפ ןעגנאגעגסיורַא ןענייז

 .ענערָארפרעפ ,ןעמוקעגקירוצ ןענייז ,עדנוטש לעטרעיפ ַא ןענ

 -ענ ץלַא םייווכאלסיב ןעמעלַא ייב טָאה הטימעג רעטכעלש רעד

 -יא יא ,רעגנוה ןעטגידעירפעב טכעלש םעד רעביא יא ,טגייטש

 -בילמעווקעבנוא רעד ןופ ןעמוקענ זיא סָאװ ,טייקדעימ רעד רעב

 -נהע ןעוועג זיא עדנעזייר יד ןופ עגַאל יד .,דלודעגנוא ןוא טייק

 סָאװ ,ןעשנעמ עטריזיליוויצ ,עדנעזייר-םי ןופ רענאל א ּוצ ךיכ

 .לעזניא ןעטנהָאוװעבנוא ןַא ףיוא ןעפרָאװעגסיורא ייז טָאה םי רעד

 ןוא סיורא זיא רע סָאװ ,לָאמ סעדעי טָאה רַאזימ יוװ יוזא

 -עג ייֵז עיזַאפ עטנאט טָאה ,ןעּפָא רהיט יד טזָאלעגרעביא ,ןיירַא

 יד סע ןענייז סָאד טֶא .טעב ןעקנארק רהיא ןופ ןעהעז טנָאק

 ַא ןיוש ,םרוטש א יװ ןעהילפכרוד ןעהעז טנעלפ יז סָאװ עטייל

 -נעב םוצ טעב ם'ןופ ןעּפעלשוצ רונ ךיז ןָאק יז טייז ,טייצ רהָאי

 ןצ ,ןעסיורד ןיא ןעהענסױרַא טנָאקעג ןעטלעז רונ טָאה יז .ל?עּק

 ןוא געט ערהיא טבעלעגכרוד יז טָאה יוזא ןוא ,עמרָאפטאלּפ רעד

 ןעגיוא יד טימ ,ץאלּפ ןעזעיד וצ ןעדנובענוצ ,ןיילא ענייא .טכענ

 ,טפאשלעזעג רעדנא ןייק גידנעבָאה טינ ,רעטסנעפ ןיא גידנעטש

 .ןעגוצ עדנעפיול ?ענש יד ץוח א

 -ַעג רעטסיוו רעזעיד ףיוא ןעגָאלקעב ךיז יז טנעלפ רעמיא
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 טכיילעיפ טלָאװ ,םאדאמ ,רהיא זא ,טקנעדענ בָאה ךיא ---

 ףיא ןוהט קוק א ןוא ,טייהנענעלענ יד ןעצינסיוא טלָאװעג

 ...ןעסירענבָא טונימ א ףיוא ךיז 'בָאה ךיא ,םֹוהטנעגייא רעייא
 .ןעטיילנעב ןיהא ךייא ךיא לעװ ,גילעפענ זיא ךייא ביוא

 טָאה ,טנאזטנע רערעיוו ךיז טָאה יורפ עגננוי יר יו יוזא רונ
 : עמיטש רענידנענייוו א טימ טצעזעגטרָאפ רע

 ןרעדנואוו טנעקענ סיווענ ךיז טָאה ,םַאדַאמ ,רהיא ---
 - טָאה'ס ןוא גידמירעוו ןעוועג עלא ןענייז ייז ...ןעטכורפ יד ףיוא
 רעד טָאה םעד ץוח א ..ןעקאפ וצ ייז טניולענ טינ רָאג .ךיז

 סָאװ עדַאש ַא'ס ,ךא ...תורצ גינעוו טינ טכאמעגנָא ךיוא דניו
 -ענ סיפע ַאי זיא'ס ! ןעפיוקרעפ טינ סע טנעק ,םאדאמ ,רהיא
 -סיוא סעלַא לָאז ןעמ טננַאלרעּפ טָאה רע רעבָא ,ןַאמ ַא ןעמוק
 רהיא ןוא ,ןענעיד וצ גיטרעפ ךייא ןיב ךיא רעבָא ...ןעטכיררעפ
 בהיא יוװ ,יירטעג יוזא ָאד ךייא ןיב ךיא זא ,ןייז רעכיז טנעמ
 .ןיילא

 טיורב טימ ןייז דבכמ יז טלָאװענ ןרעג רהעז טָאה רַאזימ

 טינ ,ןעטרָאנ םענענייא ןייז ןופ סענרַאב --- ,סענרַאב טימ ןֹוא
 .ןענַאטשעב זיא ענירעוועפ .עגידמערעוו ןייק

 =ייר יד טלהעצרעד ראזימ טָאה ,ךיק רעד ךרוד גידנעהעגכרוד

 ,נירעהעג יװ טהענ געוו ם'ןופ ןעניניירקעווא סָאד זא ,עדנעז
 ןיא'ס .ןעדנוטש ףניפ ,רעיפ א ןערעיודעג ךָאנ זומ סע רעבָא

 ,ןענַאלק עיינ טרעהרעד טָאה ןעמ ןוא ,טייצ גנאטימ ןערָאװעג
 ,טרהעלקרע טָאה ערָאלּפ .ןערָאװעג גירעננוה ןענייז עלא ?ייוז

 יז טָאה ןייוו .עֶלַא ריפ טיורב ןייק ןעקעלק טינ טעוו רהיא זא
 ןייוו רעטיל ןהעצ רעלעק ם'ןופ טכארבעג טָאה יז ; טַאהעג ַאי
 טָאה טציא ןוא .שיט ן'פיוא טלעטשענקעווא םהיא טָאה ןוא
 ןעקנירט טזומעג רַאפרעד טָאה ןעמ : רעזעלג טלהעפענסיוא
 ,רעטכעט ייווצ ערהיא טימ עמאד עשילננע יד : זייוו סעּפורנ

 ץוחה א טָאה עטצעל יד ,יורפ רעגנוי ןייז טימ ררעה רעטלַא רעד
 -עג ץנַאנ ַא רװַאה ןופ ןַאמ ןעננוי םעד ןיא ןענופענ ,ןעמעלַא

 טגרָאזעג טונ ןיוש טָאה רעכלעוו ,רענעידעב ןעכילדניפרע ,ןעיירט
 ןוא לעּפע טימ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא סיורא זיא רע .רהיא ריפ
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 רעוש טָאה יז .רעטיצ ַא טּפַאכעגנָא שזא יז טָאה סע
 .ןעגידנע טנָאקעג טָאה יז רעדייא ,טעכידעגבָא

 טינ טעו'ס ; רעסעב ןיוש זיא ריס ! טינ רָאנ זיא'ס ---

 עניימ ףיוא קירוצ ןייז ןיוש ךיא לעװ ,ןעכָאװ ייווצ ןייק קעװַא
 ןיוש םהיא טעװ סע ; טינ ארומ ןיוק בָאה ,ןאד רעבָא ;..סיּפ
 ַא טלָאוװ'כ ,אי ,אי ! ןערַאנרעּפ וצ ךימ .טכייל יוזא ןייז טינ

 -יפעג רעדיוו םעד ךָאנ טעוו רע ביוא ! ןעהעז וצ ןעוועגנ ןלעב
 זא ,ןעבעג וצ ךיא זומ ,טפיג ןייז ןעבעג וצ רימ ?עטימ ַא ןענ
 ףיא . ,ןוהט ךיא ןעק סָאװ ,ןַאד ןוא ...רימ ןופ רעגילק זיא רע
 טינ ןעלָאז עדמערפ ןייק רעבָא ...ןערעוו הרּפכ יד ןעזומ לעוװ
 ןעשימוצניירא ךיז ןענעוורעד

 ןָא סע טליפ טייהקנארק רהיא זא ,טקנעדעג טָאה קאשז
 טלָאװעג יז טָאה רע ,ןעקנאדעג ערעטסניפ עזעיד טימ חמ רהיא

 ,ןעכאמ וצ סַאּפש ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ןעיירטש וצ ?עסיבַא
 רעד רעטנוא ןרעטיצ ןעמונעג עקנארק יד טָאה גנילצולּפ רעבָא

 .ערעדלָאק

 רעד ךיא .ןוהטעג עשטּפעש א יז טָאה --- ! רע זיא טָא ---
 ,ןָא טמוק רע ןעוו ךיילג סע ?היפ

 ןעמוקעגניירא זיא םורא טונימ עכילטע ןיא ,ךילקריוו ןוא

 טָאה ,גידנעליוו טינ .ןעבילבעג עטיױט א זיא עיזאפ + ,רַאזימ
 ןעסערפעג טרעוו סָאװ ,גנאז יד יװ ,ןרעטיצ וצ ןעגנאפעגנָא יז
 שנואוו ןעסיורג א טאהעג טָאה יז ?הָאוובֶא .עלעגילפ א ןופ
 םהיא ךַאפ ךָאד ךיז טָאה ,ןעגידייטרעפ וצ גידנעטשטסבלעז ךיז

 טלָאװעג טינ סע טָאה יז רעבָא ,קערש ןעדנעגייטש ַא טלהיפרעד

 .ןענייצסיורא
 ַא רע טָאה ,רהיט רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא רַאזימ .ןעוו

 -ישאמ םעד ןוא יורפ ןייז ףיוא קילב ןעלענש ַא ןוהטעג ףרָאװ
 ייז טָאה רע זא ,ענימ א טכאמעג רע טָאה דלַאב רעבָא ,טסינ
 ,ןעניוא ענטומ ענייז טימ ןוא ; טקרעמעב טינ רָאג טש"רמולכ
 עלעכיימש ןעסיז םעד טימ ןוא ,ןעּפיל עטקירדרעפ יד טימ ןוא
 -ירעוועס וצ וצ רע זיא ,ןעשנעמ ןעגידרעטקַארַאכ-ךאווש א ןופ
 .ןעטייקכילבעיל טימ רהיא ראפ ןעזָאל וצ ךיז טָאה ןנא ן'ענ
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 .ןעניהורעב יז גידנעלעוו ,דנאה יד ןוהטעג קירד ַא ךילטרעצ '

 ,רעכיז ץנאג ןייז ףראד ןעמ ...?ךילגעמ ןעד סָאד זיא ---

 ךיז טהיצ ,יוזא ַאי ביוא ןוא ...ךאז אזא ןעגָאז ןָאק ןעמ רעדייא

 ,טייהקנארק ןימ אזא רעכינ זיא סָאד ,ןיינ ...!גנאל וצ ןיוש סע

 - .טינ ןעהעטשרעפ םיריױטקָאד יר עכלעוו

 -יימש ַא טימ עיזַאפ טרעדיוורע טָאה -- ! טײהקנַארק ַא --

 -רעק ןיא ןעבעגעגנייא רימ טָאה רע סָאװ ,טייקנַארק ַא --- ,?עב

 וטזיב םיריוטקָאד יד טגנאלעבנַא סָאװ ןוא ...אי ,ןיירא רעּפ

 טינ רָאג ןעבָאה ייז רעבָא ,ייווצ ןעמוקעג ןענייז סע : טכערעג

 רעייז ןיא טנינייאעג טינ רַאגָאז ךיז ןעבָאה ייז ,ןענַאטשרעּפ

 עזעיד ןופ רענייא זא ,טלָאװעג טינ ןיוש טלָאװ ךיא .גנוניימ

 רע ,ריד גָאז ךיא ,טסרעה ...ָאד ןעגייצ ןליפַא ךיז לָאז ןעררעה

 ,ריד רעווש ךיא .ןיירא ץלאז ןיא ןעטָאשעגניײרַא םס םעד טָאה

 ,סנארפ דנעזיוט יד רעביא ץלא ןוא !ןעהעזעג ןיילא סע בָאה'כ זא

 -ַאלענרעביא רימ טָאה רעטָאְפ ןיימ סָאװ ,קנַארפ דנעזיוט יד ---

 ,ןעטכינרעפ ךימ טעוו רע ןעוו זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע ,ןעז

 -ור ץנַאג ןייז ןיוש רע געמ םעד ןעגעוו רעבָא ,ןעניפעג ייז רע טעוו

 ,ןעניפענ טינ ייז טעוו רענייק סָאװ ץַאלּפ ַאזַא ןיא גיי יז : גיה

 זא ,גיהור ץנאג ןיב ךיא רעבָא ,ןעברַאטש געמ ךיא ....! עינ ,עינ

 .קנארפ דנעזיוט עניימ ,ןעבָאה טינ ;?יז טעוװ רענייק

 ,ץאלּפ רעייא ףיוא ךיא טלָאװ ,עיזאפ עטנאט ,יוזא ביוא ---

 .רעכיז ןייז לָאז ךיא ןעוו ,ןעראדנאשז יד ךָאנ טקישעג

 .לעקע ןופ ענימ א טכאמענ טָאה יז

 טינ םענייק טהענ סָאד ...ןעראדנאשז ענייק ,ןיינ ,ָא --

 ּ?יוו רע זא ,סייוו ךיא .םהיָא ןוא רימ ןעשיווצ רונ זיא'ס ; ןָא

 ךיא .ךילריטאנ ,ןעזָאל טינ ךיז ליוװ ךיא ןוא ,ןעסערפפיוא ךימ

 יוזא ןייז טינ ןיוש ןוא ? רהַאװ טינ --- ,ןעגידייהטרעפ ךיז ףרַאד

 -יולנ טנָאקעג סע טלָאװ רעו ? הֶא ...ץלאז םעד טימ שירַאנ

 טלָאװ ןעמ ןעכלעוו ,קילרַאק רעד ,סטכינעניוט רעד טֶא ? ןעב

 יוװ ,רענהייצ ענייז טימ טלָאװ ,ןעטלַאהעב ענעשעק ַא ןיא טנעקעג

 ןא ןעכאמ ,ךיא יו ,יורפ רעסיורנ אזא ןופ טנָאקעג ,זיומ א ייב

 ! ןעזָאלרעד רונ םהיא לָאז ןעמ ןעוו ,עדנע
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 ףיוא קנארק יקַאט ; רָאנ טניל רהיא -- ,ןָאט ןעגירעיורט ַא

 ? ן'תמא רעד

 -עג רַאגָאז םהיא טָאה ; ךיז וצ ןעניוצעגוצ םהיא טָאה יז

 ,ץארטאמ גערב ן'פיוא רהיא ןעבעל ךיז ןעצעזוצ וצ ןעננואווצ

 ךיז טָאה עכלעוו ,יורפ עגנוי יד ןופ גידנעטכארט .טינ 'רהעמ ,ןוא

 יר טָאה ,טייזא ןָא טקורעגבֶא ענטסימוא טייקענטאקילעד ןופ
 .ןעגָאלקעב םהיא ראפ ליטש ךיז ןעמונעג עקנַארק

 טסניפעג וד סָאװ ,סנ ַא ! קנארק תמא יקאט ,אי ,הֶא --- !

 ךיא בָאה עלעווירב ַא ריד וצ ןעביירש ...ענידעבעל ַא ךָאנ ךימ
 ךיא ...טינ ךיז טביירש ןעכאז עניוזא ןענעוו --- ,טלָאװענ טינ

 ,רעסעב טציא רימ זיא'ס רעבָא ...ןעברָאטשעג טינ רעיש ןיב

 -סיוא לָאמ סָאד ךָאנ ךיז לעוװ ךיא זא ,יקאט רימ קנעד ךיא ןוא

 .ןעהערד

 םהיא טָאה דנאטשוצ רהיא ; טכארטעכ יז טָאה קַאשז

 -ַאמא יד ןעהעזעג טינ רהעמ ןיוש ךיז ראפ טָאה רע ; ןעקָארשענ

 .עיזַאפ עטנוזעג ןוא ענהעש ענגיל

 ? ךיז טהערד ּפָאק רעד ןוא סעיסלואוונָאק יד ץלַא ךָאנ ---

 ? עיזַאפ עמומ עמירָא ןיימ ,הא

 טָאה ןוא דנאה יד טקירדעג רעקרַאטש ךָאנ םהיא טָאה יז

 :טנַאזעג רעטייוו טָאה ןוא ?וק סָאד טזָאלענּפָארַא רעגירחינ ךָאנ

 ,וטסייוו ...טקאּפעג םהיא בָאה ךיא זא ,רָאפ ריד לעטש ---

 -ַאו ןיא ןעטכארט וצ טרעהעגפיוא וליפא ןיוש ךָאד בָאה ךיא

 -נורטעג טינ בָאה ךיא .םס ןייז ןיירא טקעטש רע ןעכאז ערעס

 -עגוצ רונ ךיז טָאה רע סָאװ וצ ךאז ןייק ןעסעגעג טינ ןוא ןעּק

 -העוו ךיוב ַא טאהעג דנעבַא ןעדעי דיא בָאה ְךָאד ןוא ,טרהיר

 -עג רימ םס ןייז טָאה רע זא ,ןעלעטשרָאפ ריד טסנעק ...גאט

 -יורבעג ?עיפ יוזא ְּךָאנ סע נעלפ ךיא ןוא ,ןיירא ץלאז ןיא טנעק

 ! ןעגיניירוצבָא ךיז םוא ןעסעגענ בָאה'כ סָאװ ,סעלא טימ ןעכ

 -עג טָאה'ס יװ ,טָאה ן'ענירעוועפ טימ ןעבעל סָאד טייז
 -עיד ןופ ןעקנעד לָאמַא רע טנעלפ ,ן'קאשז טרירוקעגסיוא ,טנייש

 טכארט ןעמ יוװ ,ןעטפיגרעפ ןעדנערעהפיוא טינ ,ןעמַאזגנַאפ ןעז

 רעקנארק רעד טָאה רע גידנעלפייווצ ,םולח ןעזייב א ןופ
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 -רהעפענ יד ריפ טיירנעננָא ןעטלאהעג טָאה ןָאיצַארטסינימדא

 .עלעפוצ עניוזא ןעטרַאוװהע טנָאקעג טָאה'מ יו ,ןעטקנוּפ עטסביל

 ןוא גידנעבָארגוצ סעטאּפָאל טימ עלַא ייֵז ןעטיײברַא טציא ןוא

 ,גנַאל ְךֶאנ סע זומ ןערעיודעג רעבָא .עענש םעד גידנעראשוצ

 ייב טשרע ןענָאק רשפא ןעמ טעוװ ןענַאד ןופ ְךיִז ןערהיר ןוא

 .טכַאנ

 ; טסאּפענוצ טכעלש טינ ָאד ךָאד ךיז טָאה רהיא רעבָא ---

 עמומ ,ּהא --- .דייר ענייז טגידנעעג רע טָאה --- ,דלודעג עשז טָאה

 ָאבור םאדַאמ ןעזָא? ּוצ העדב טינ יאדוא ךָאד טָאה רהיא ,עיזַאֿפ
 ? רעגנוה ןופ ןעהעגסיוא ךייא ייֵּב

 יז יװ ,"עלענניא .ןעסיורג , רהיא נידנעהעזרעד ,עיזַאפ

 -פיוא ךיז טָאה ןוא חכ ַא ןוהטעגנָא ךיז טָאה ,ןעפור םהיא טנעלפ

 ענייז גנידנערעה ,טכארטעב םהיא טָאה ןוא ,טעב ןיא טצעזעג

 -וצ םהיא טָאה יז ; ענעדעירפוצ א ,עטרעטנומעגפיוא ןא ,דייר

 .טעב םוצ ןעפורענ

 ןיימ 8 -- ,טרעפטנעעג יז טָאה --- ,סיוועג ,סיוועג ---

 רעד טפאכענרעביא סע טָאה ךיד .! ָאד טסיב ,עלעגניא סיורג

 .טנָאזענ טינ וליּפַא ריַמ טָאה דִיֹומ עשירַאנ יד ןוא ...עענש

 וצ טָאה ןוא רעטכָאט רהיא וצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה יז

 : טגָאזעג רהיא

 יד וצ סיורא העג .ךילפעה ןעטסגיגעוו םא ךָאד ייז --
 ךיז יז ןעֶּלָאז ; ייז טימ ּפָא ךיז בעיג ןוא ןעמַאד ןוא ןעררעה
 זא ,ןָאיצַארטסינימדא רעד ןיא זנוא ףיוא ןענַאלקעב טינ ךָאנרעד

 .ןעשנעמ עדליוג יו ָאד ןענייז רימ

 .ן'ענירעוועס ןּוא ן'קאשז ןעשיווצ ןענאטשעג זיא .ערָאלּפ

 -נעטכארטרעביא ,טלעקנעווקעג ךיז יז טָאה ,טנעמָאמ א ןענעג

 גידנעגלָאפ טינ ,ןעביילב ֹוצ ָאד רעכיילגנ טינ רשפא זיא וצ ,גיד

 עקנארק יד רעביא זא ,ןעהעז ָאד יִז טעװ סָאװ רעבָא .עמאמ יד

 טינ ךיז יַאס יז יַאס ,ענירעוועפ ןוא קאשז יז ןעלעוו רעטומ

 ייז ףיוא גידנעפרַאוװ ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא יז ןוא .? ןעזייווסיורא

 .טרָאוו ַַא גידנעדערסיוא טינ רעבָא ,קילב ןעפרַאש ַא
 םימ טגָאזענ קאשז טָאה --- ,עיזאפ עמומ -,יוזא ,יוזא --- -
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 ,ןיינ .גָאט ןעטסיוו ַאזַא ןיא ,עענש אזַא ןיא ַארפָאמ-עדדאורק

 -רעפ רעסעב טעוװ יז ; ןעהעז וצ סָאװ טינ טרָאד טָאה יז ;  ןיינ

 .םרַאװ רעד ןיא ןעטרַאװ ןוא ,ָאד ןעביילב
 -טנעעג ערָאלּפ טָאה --- .םַאדַאמ ,וצ ךייא טצעז ָאט --

 ןעבָאה ןעמעלַא רַאפ ןוא .ךיק ןיא יוו רעסעב ךָאד זיא ָאד ,טרעפ

 סיּפע טליוו רהיא ביוא ,ךייא רַאפ רעבָא ; טיורב גונעג טינ רימ

 .ןעניפעג סיּפע רעמיא ךָאנ ךיז טעװ ,ןעּפַאכרעביא

 ךיז טָאה יז ; לעקנעב ַא טקורענוצ רהיא טָאה ערָאלפ ןוא

 טהימעב קרַאטש ךיז טָאה ןוא רהיא וצ ךילדניירפ רהעז ןעמונעב

 יד רעבָא .טייקפראש עכילנהעוועג רהיא ןעזייו-וצסיורַא טינ

 ךיילג ,יורפ רעגנוי רעד ןופ טזָאלענּפָארַא טינ יז טָאה ןעגיוא

 וצ ךיז םוא ןעקנאדעג ערהיא ןעזעל טלָאװעג סיּפע טלָאװ יז יו

 -ַאמענ יז טָאה סָאװ ,טקנוּפ ןעניטכיוו ןייא ןיא ןעגייצרעביא

 ךיז טָאה רהיא וצ טייקנייפ רהיא ןיא ןוא .טייצ קיטש ַא טרעט

 רעטנעהָאנ סָאװ ךיז ןעקורוצ וצ סינפרידעב ַא טלהיפעג סיּפע

 וצ ,ךילדנע ,ןוא ,ןערהירוצנָא יז ,ןעקוקוצנָא יז ,ןענירעוועס ּוצ

 ,תמא םעד ןעהעגרעד

 טצעזעגוצ ךיז טָאה ןוא טקנאדעג רהיא טָאה ענירעוועס

 -יילברַאפ טלָאװעג רעסעב ךילקריוו טָאה יז ; עלעוויוא ןעבעל

 טָאה יז ?ייוו ,עקנארק רעד טימ ןיילא ענייא רעמיצ ןיא ָאד ןעב

 ןעמוק טעוו ןוא טונימ א ןעסיירּפָא ןיוש טעוו קַאשז זַא ,טפָאהעג

 טָאה יז .העש ייווצ ייבראפ ןענייז יוזא ןוא .רעהא רהיא וצ

 רעד ןעגעוו רעטרעוו רֶאָאֹּפ ַא טדערענרעביא רעקנארק רעד טימ

 רהעז טלהיפרעד ךיז יז טָאה טײקמרַאװ רעד ןיא ; דנענעג

 יד ערָאלפ טנעפע םיצולּפ .טלעמירדעגנייא טָאה יז ןוא ,דעימ

 טגָאז ןוא ,עלייוו עלַא ןעפורענ יז טָאה'מ ןיהואוו ,ךיק ןופ רהיט

 : לוק ןעקסנַאיבורג רהיא טימ

 ! יז וטסָאה טא : ןײרַא טמוק ---
 ףיוא ןעסירעגסיורא ךיז טָאה רע ;קאשז ןעוועג זיא סָאד

 ,ןאמ רעד .הרושב עטוג ַא טימ ןעמוקעג ןיא רע ; טונימ ַא

 ַא טימ ןעמוקעגקירוצ זיא ,ןעטנַארַאב ןייק טקישעג טָאה'מ סָאװ

 יד סָאװ --- ,גיסיירד ןַאמ ַא --- ,ןעטַאדלָאס עיטרַאּפ עצנַאג
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 רעדעי .רהָאי ַא לָאמ ייווצ טרהָאפ רע ןיהואוו ,ןָאדנָאל ןייק ןאמ

 ןיא טרידַאקָאלברעּפ ןייז ָאד זומ ןעמ סָאװ ,טגָאלקעב ךיז טָאה

 טוהט סָאװ --- ,גירעפעלש ,גירעגנוה זיִא'מ ; שינעטסיוו רעד

 ןוא טרעהענוצ סעלַא סָאד טָאה ערָאלּפ ןוא ! טָאג ןיימ ,טעמ

 -ירעוועס טקרעמעב רעבָא טָאה יז .טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז

 ,?עקנעב ַא ףיוא ןעוויוא םייב ןעסעזעג זיא עכלעוו ,קילב ס'ענ

 רהיא טימ ןוהטעג ףור ַא ןעכייצ ַא טימ יז טָאה ערָאלּפ ןוא

 .טנַאה רעד ייב ָאד ,רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא ןהעגוצניירַא/

 סָאד --- ,גידנעמוקניירַא טרעלקרע יז טָאה --- ,עמַאמ ---

 ? ןעגָאז סעּפע רשפא רהיא טספראד ...ָאבור םַאדַאמ ןיא

 -נָא סיפ יד ,לעג םינּפ סָאד ; טעב ןיא ןעגעלעג זיא עיזַאפ

 טינ ןָאק יז יװ ןעכָאו ייווצ ןיוש זַא ,קנַארק ױזַא ןוא ,ןעלָאװשענ

 םעד ןופ זיא עכלעוו ,בוטש עמירָא יד ןיא ןוא ; ןהעטשפיוא

 -עוװ וצ טקיטשרעד שזא טצייהעגנא ןעוועג ןעוייוא םענרעזייא

 -בַארטרעביא ןוא גידנעטכַארט יורפ עטלַא יד ןענעלעג זיא ,ןער

 ןייק גידנעבָאה טינ ןוא ,ןע'םס'רעפ יז ?יוװ ןַאמ רעד זַא ,גידנעט

 -נעהילפ ?ענש יד ןופ ןעּפַאלק סָאד ץוח ַא גנורעטכיילרעפ םוש

 .סענָאגַאװ עד

 ---,טלעמרומעג עקנַארק יד טָאה --- ,ָאבור םַאדַאמ ,הֵא ---

 ! טוג ! טוג

 ,קילגנוא-ןהַאב םעד ןענעו טלהעצרעד רהיא טָאה ערָאלפ

 .ךיק ןיא טכַארבעג רעהַא טָאה יז םלוע ןעסיורג ַא ריפ סָאװ ןוא

 -עננָא טינ ןיוש רהעמ ןעכַאז ענױזַא ןענייז עקנַארק יד רעבָא

 .ןעגנַאג

 רעבלעז רעד טימ טלָאהרעדיװ יז טָאה --- ,טוג ,טוג ---

 .עמיטש עדעימ

 -ענפיוא םיוק טָאה יז ;טנַאמרעד סיּפע ךיז יז טָאה ךָאד

 : טגָאזעג טָאה ןוא ,ּפָאק םעד ןעביוה

 -- ,ויוה סָאד ןעהעז ןעהעג םַאדַאמ יד ליוו רימָאט ---

 .רעמלַא ן'רעביא ןעגנעה ?עסילש יד ,ךָאד וטסייוו

 יז טָאה'ס ,טגַאזטנע ענירעוועס ךיז טָאה ןופרעד רעבָא

 ןיא ןעהענוצניירַא קנַאדעג םעד ןופ זיולב רעטיצ ַא טּפכַאעגנָא
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 -ערב עכילטיידנוא ,עכילרהעפעג יד ראפ טיהעג רהעז ךיז טָאה'מ
 ערָאלפ .ןעמוקענוצ ןעמ ןזיא ךילדנע .עענש םעד רעטנוא סעג

 טַאהעג טינ רעבָא טָאה יז ;ךיק ןיא טצעזעב עדנעזייר יד טָאה

 -עג ןענייז ןָאזרעּפ גיצנַאוװצ ַא סיוועג ; עלַא ריפ ךַאלקנעב גונעג

 גונעג ןעוועג שטָאכ קילנ םוצ זיא עכלעוו ,בוטש רעד ןיא ןעוו

 ןעועג זיא עטייל יד ריפ והטפיוא רעצנַאג רהיא ןוא .סיורג

 ךַאלקנעב יד טימ ייז ןופ ןוא רעטערב ןעגנערב ןהעג ֹוצ זיולב

 -נוא יז טָאה ךָאנרעד .קנעב ייווצ ןעכַאמ ,טַאהעג טָאה יז סָאװ;

 -עג ןעכייצ ַא טימ ,ןעוויױא ןיא גנוצייה לעסיב ַא ןעפרָאוװעגרעט

 -רעפ טינ רחיא ןופ ןעמ לָאז רהעמ זַא ,ןהעטשראפ ֹוצ גידנעב

 זיולב טָאה ןוא ,טרָאװ ןייק טדערענסױרַא טינ טָאה יז .ןעננַאֿל

 ןיא ,ןעניוא עכילנירג עסיורג ערהיא טימ ןעמעלַא ףיוא טקוקעג

 ,ריומ רעדליוו רעקרַאטש ַא ןופ לעטש ןעטגַאװעג ןוא ןעזייב רהיא

 -עב ןעוועג ָאד רהיא ןענייז רע'םינּפ ייווצ זיולב .עקנידנָאלב ַא

 טקרעמעב טּפָא גנאל ןעטַאנָאמ ןיוש ייז טָאה יז ?ייוו ,טנאק

 ןוא רענַאקירעמַא םעד -- :ססענָאנַאװ יד ןופ ךַאלרהיט יד ןיא

 טוג רע'םינּפ ייווצ יד טָאה יז ןוא יָּ; רווַאה ןופ ןַאמ ןעננוי םעד

 טָאה סָאװ ,עלעגעילפ עדנעשזוה ַא טכַארטעב ןעמ יוװ ,טכַארטעב

 -בָאנ טנעקעג םיוק טָאה ןעמ סָאװ ןוא ,טלעטשעגבָא ךילדנע ךיז

 ייז ןענַײז רַאברעדנָאז סעּפע .ןעניולפעג זיא'ס תעשב ןעקוק

 ,יוזא טלעטשעגרָאפ טינ רָאג ייז ְּךיִז טָאה יז ;ןעמוקענסיוא רהיא
 טינ רָאנ ייז ןופ יז טָאה עניצסטכיזעג ערעייז ץוח ַא ,?הָאװבָא

 ייז ןעבָאה ,ןענָאזרעּפ ערעדנַא יד טגנַאלעבנַא סָאװ .טנעקעג

 ןופ רענהָאװנייא ,ןימ רעדנַא ןַא סעּפע ןופ יוװ טקוקעגסיוא רהיא

 -נערבטימ ,ןעלַאפענּפָארַא לעמיה ןופ יו ,דנענעג רעטנַאקעבנוא ןַא

 ,ןערענַאמ ,רעדיילק ןיירַא ךיק רהיא ןיא רהיא וצ ךיז טימ גידנעג

 .ןהעז וצ ךיז ייב טרַאוװרע טינ לָאמ ןייק טָאה יז סָאװ ,ןעעדיא

 ,יורפ עגנוי ס'ןַאמפיוק םעד טלהעצרעד טָאה עמַאד עשילגנע יד

 ;ןהוז רהיא ,ןעטמאעב ןעכיוה א וצ ןעידניא ןייק טרהָאפ יז זא

 יז סָאװ ,רעבירעד טלעציוועג ךיז טָאה יורפ ס'ןַאמּפיוק םעד ןוא

 ךיז טָאה'ס ןעוו ,עזייר ַאזַא ןעבָאה וצ לזמ םילש ַאזַא טָאה

 ן'טימ ןערהָאפוצטימ טסולגרעפ ,לָאמ ןעטשרע םוצ ,טציא רהיא
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 ,זנוא טיִמ ָאד ךיא זָאל ן' רַאזימ ...ןעררעה יד ןוא ןעמַאד יד

 פייוורעד ןעלעוו ןוא ,טיײברַא רעד וצ ןעמהעג ךיז ןעלעוו רימ
 ' .ןענָאק ןעלעוו רימ סָאװ ןוהט

 - ףיילג ךיז ןעבָאה רַאזימ ןוא ליזָא ,שיבַאק ,ךילקריוו ,ןוא
 דיוא םעד ןוא ן'עקעּפ וצ וצ ןענייז ןוא סעטַאּפָאל יד וצ ןעמונעג

 ּייז .עענש םוצ ןעמונענ ןיוש ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רָאטקודנַאק-רעב

 -בֶא ,ןויטָאמָאקָאל םעד ןעיירפעב וצ טננערטשעגנָא ךיז ןעבָאה

 .טייז ַא ןָא עענש םעד גידנערַאשבָא ןוא ,רעדער יד גידנעגינייר

 עדנעמעלק יד ןיא ןוא ,טרָאװ .ַא טדערעגפיױרַא טינ טָאה רענַײק

 -ענ זיולב ְךיז טָאה דלעפ ןעטסייוורעפ םעד ןופ טייקגירעיורט

 יד וַא ןוא ,ליטש רעד ןיא טיײברַא עטנערענפיוא רעייז טרעה

 דצעל סָאד ייז ןעבָאה ,רעטייוו קעװַא ןענייז ןערישזַאסַאּפ עכילטע

 טרָאד טהעטש רע יוװ ,גוצ םעד ףיוא ןוהטעג קילב ַא לָאמ עט
 רעטנוא סענָאגַאװ עצרַאוװש ןופ עיניל עניד ַא יװ ,ןייֵלַא רענייא

 טכַאמענוצ רעדיוז טָאה'מ .קעד ןעסייוו ןעדנעקירד ,ןעקיד םעד

 רעטייוו ךיז טהעג עענש רעד ןוא .רעטסנעפ יד ןוא ךַאלרהיט יד

 בֹוצ םעד רע טישרעפ רעהפיוא ןַא ןהָא ןוא רעכיז ,םאזננאל ןוא

 ףיוא ן'ענירעוועס ןעמהענ טלָאװעג רעדיוו טָאה ערָאלּפ

 רעסעב נירנעלעונ ,טזָאלעג טינ ְךיִז טָאה ענעי רעבָא .טנעה יד

 ןהענוצרעבירַא רעווש רהעז ןעוועג זיא'ס .עֶלַא יו ,ןיילַא ןהעג

 זיא לעכלָאהט םעד ןיא טּפױהרעביא ןוא ,רטעמ טרעדנוה יירד יד
 -ענ ןעמ טָאה לָאמ ייווצ ןוא ,לעטרַאנ ן'רעביא זיב ןײרַא ןעמ

 רעיש זיא יז לייוו ,ףליה וצ עמַאד עשילגנע עקיד יד ןעמוק טזּומ ;

 ןעטלַאהענ ןעבָאה רעטכעט ערהיא .ןערָאװעג ןעקנוזעגנייא טינ

 "עב םעד ןופ יורפ עגנוי יד ; טרעביוצעב רָאנ ,ןעכַאל ןייא ןיא

 -הענ טזומענ טָאה ןוא טשטילנעגסיוא ךיז טָאה ןאמ ןעטנערהָאי

 רהיא טָאה לייוורעד ןוא ; רווַאה ןופ ןַאמ ןעננוי םעד טמרָאעג ןעמ

 .ךיירקנַארפ ןעטלָאשעג רענַאקירעמַא ן'טימ ןעמַאזוצ ןַאמ

 ןערָאװענ געוו רעד זיא ,לעכלָאהט םעד ןופ סױרַא זיא'מ זַא

 ן'טימ טזומעג טציא ןעמ טָאה ןהעג רעבָא .רעטכייל ?עסיבַא
 טּפעלשעג גיטכיזרָאפ ךיז טָאה עּפורנ עניילק יד ןוא ,לעגרעב

 ןוא ,ןעזָאלבענבָא טָאה טניוו רעד סָאװ ,עקשזעטס רעד ףיוא
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 ַא טסייה סָאד טָא .טכַאלעג ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ עטניוטשרע יד

 ןעמ ףרַאד ,יז יוװ ,ענױזַא ץוט ןייא טימ ! רענייב טימ דיומ

 .געוו םעד ןעניניירוצבָא טינ העש ייווצ ןייק וליפא

 רעד ןעגנַאגעג ןרעדנַא םוצ ןָאגַאװ ןייֵא ןופ זיא לייוורעד

 ךיז ןָאק ןעמ ואוו ,בוטש ַא -- : רעטרעוו ס'רַאזימ ןופ גנַאלק

 ןייוו ןוא טיורב ןענעירק ךָאנ וצרעד רשפא ןוא ,ןעמערַאװנָא

 ,ןעקָארשעג רעגינעוו ךיז טָאה'מ ןוא ..טסילַאנגיס-געוװ םעד ייב
 לייוורעד סע זיא הנכס ענידלַאב ןייק זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה'מ זַא

 -געלק רעגינעוו ןערָאװעג טינ ענַאל יד רעבָא זיא ןופרעד .טינ

 ; ןעגנַאגעגבָא ןענייז סענַאנַאװ יד ןיא ןערהער-ץייה יד ;ךיל

 { ןוא רעגנוה ןעדייל ןעזומ טעוו'מ ;רענייז ַא ןיינ ןיוש זיא'ס

 ןָאק סָאד ןוא .ןָא טינ טמוק עפליה ענידלַאּב ןייק ביוא ,טשרור

 ןעפרַאד טינ ָאד טעוו'מ יצ ,טסייוו רעוו : ןעהיצראפ ךָאנ ךיז

 ,סנעטשרע : ןעיײטרַאּפ ייווצ ןערָאװעג ןענייז סע ןוא .ןעגיטכענ

 ןעכעירקסיורַא טלָאװעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,עזָאלסגנונעפָאה יד

 ףיוא טגעלוצ סעכ טימ טרָאד ךיז ןעבָאה ןוא ,סענָאגַאװ יד ןופ

 ,סערדלָאק עמערַאװ ערעייז ןיא טלעקיוועגנייא ךיז ןוא קנעב יד

 -ישזַאסַאּפ יד ,סנעטייווצ ןוא ; ןיײרַא טיוט ן'זיב ןעביילב וצ ָאד

 ןהעגוצרעבירַא ןעריקיזיר טלָאוװעג רעסעב ןעבָאה עכלעוו ,ןעד

 ,ןעכַאמ רעסעב טימרעד ןעלעוו ייז זַא ,גידנעפָאה ,עענש םעד

 -רעפ עענש ןופ םעד ןעקוקוצנָא טינ סעֶלַא ןופ רהעמ גידנעשניוו

 ךיז טָאה'ס ןוא .טלעק ןופ סיוא טהעג ןעמ ואוו ,גוצ םענעטַָאש

 עגנוי ןייז טיִמ ןאמפיוק רעטנערהַאיעב רעד - :עּפורג א טרימרָאּפ

 רעננוי רעד ,רעטכעט ייווצ ערהיא טימ עמַאד עשילגנע יד ,יורפ

 "נעמ ץוט ַא ךָאנ ייז וצ ןוא רענַאקירעמַא רעד ,רווַאה ןופ ןַאמ

 -  .ןײרַא געוו ןיא גיטרעפ --- ,ןעש

 -עס טימ ט'הנעט'עגנייא קַאשז טָאה ןָאט ןעליטש ַא טימ

 ןעמוק ךיילנ רהיא וצ טעוװ רע זַא ,ןערָאװשעג ךיז ןוא ן'ענירעוו

 ערָאלפ .ןעסיירּפָא ןענָאק רונ ךיז טעוװ רע זַא ,ןערעוו רהָאוװעג

 קַאשז ןעוו ,קילב ןרעטסניפ רהיא טזָאלענּפָארַא טינ ייז ןופ טָאה

 : דניירפ רעטלַא ןַא יו ,טגָאזעג ליטש רהיא וצ טָאה

 ןערהיפרעטנוא טסעוו וד .סע טביילב ,סע טסייה ,ױזַא --
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 -ַאררעביא ןופ ןוא --- ,זייא םי םעד ןעטימ ןיא ןעהעטש סָאװ

 .ןערהיר טנָאקעג טינ שזַא ךיז ייז ןעבָאה גנוש

 טיה סָאװ ,יז .ן'ענירעוועס טנעקרעד טָאה ערָאלּפ רעבָא

 ןופ ןיוש טָאה ,ייבראפ טפיול גוצ ס'קַאשז ןעוו ,לָאמ ןעדעי ּפָא

 ןערעי גוצ-לענש םעֶד ןיא יורפ עזעיד טקרעמעב ןעכָאװ עגינייא
 זרעד רהעמ ךָאנ ךיז יז טָאה טקרעמעב ןוא ;הירפרעד ןיא גאטיירפ

 רעד ןופ ּפָאק םעד ןעלעטשסױרַא טגעלפ ענירעוועפ סָאװ ,ראפ

 וצ ידכ ,םיוב-גַאלש םוצ ןעמוקוצ רָאנ טנעלפ גוצ רעד ןעוו ,רהיט

 ןוא .ַארּפָאמ-עדדַאורק ןיא םוהטנעגייא רהיא ףיוא קוק ַא ןעּפַאכי

 טָאה יז ןעוו ,ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ זיא ן'ערָאלפ

 .ןָאט ןעליטש ַא ןיא טסינישַאמ םעד טימ ןעדער ןעהעזרעד יז

 זַא ,ןעירשעגסיוא רַאזימ טָאה --- ,ָאבור םַאדַאמ ,הֵא --

 ךיז טרָא ן'ףיוא ךיילנ טָאה רע ןוא ,טנעקרעד דלַאב יז טָאה רע

 רעבָא ...! לַאפוצ רעטכעלש ַא'ס ,ךַא --- ,ןעקעלרעטנוא ןעמונעג
 .זנוא וצ טמוק .ןעביילבראפ טינ ָאד ךָאד טנָאק רהיא

 םהיא טָאה ןוא ,טנַאה יד ןָאהטעג קורד ַא םהיא טָאה קַאשז

 .טציטשרעטנוא

 וצ ָאד ןעמוקסיוא ךָאנ זנוא ןָאק'ס ...טכער טָאה רע --

 ןופ ןהענסיוא ָאד ְּךָאנ טעוו רהיא ןוא ,טייצ עשביה ַא ןהעטש
 .טלעק

 ,טעדיילקעג םרַאװ זיא יז :טנַאזטנע ךיז טָאה ענירעוועס

 ?עסיב ַא ךיוא ךיז ַיז טקערש ,םעד ץֹוח ַא .טרעלקרע יז טָאה

 רעבָא .עענש רטעמ טרעדנוה יירד יד ןופ עקערטש רעד רַאפ

 -נעזָאלפױרַא טינ ,ןוא .ייז וצ רעטנעהָאנ ןעמוקעגוצ זיא ערָאלּפ

 טָאה ,ןעגיוא עסיורג עטלעטשעגנָא ערהיא ן'ענירעוועס ןופ גיד

 : טגָאזעג יז

 .ןעגָארט רעבירַא ךייא לע ךיא ,םַאדַאמ ,טמוק ---

 יז טָאה ,טגָאזעג סעּפע ךָאנ טָאה ענירעוועס רעדייא ןוא

 ןוא ,סמרָא עשליבסנַאמ עקרַאטש ערהיא ןיא ןעמונעג ןיוש יז

 -עגרעבירַא יז טָאה יז .דניק ןיילק ַא יװ ,ןעביוהעגפיוא יז טָאה

 -עטָארטעגנָא ןַא ףיוא טזָאלענבָארַא יז ןוא נעוו ן'רעביא ןעגָארט

 .ןײרַא עענש ןיא ןעקנוזעג טינ ןיוש ןענייז סיפ יד ואוו ,טרָא םענ
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 -וק טינ ,טעּפעשטעגּפָא טינ ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ן'ערָאלּפ

 ערָאלפ ןוא .אבה ךורב ןעטכעלש ןענילָאמַא ןייז ףיוא גידנעק
 יװ עטגַאװעג ןוא עקרַאטש ַא ,דיומ עדליוו ,עסיורג ַא יֹוז ,ןיילַא

 .טייקגירעגיינ סיוא ,ייז טימ ןעמוקעג זיא ,ליבסנַאמ ַא

 עניטכיוו ַא ןעוועג סָאד זיא רעטָאּפ רהיא ריפ ןוא רהיא ריפ

 טָאה גוצ רעד זַא ,שינעהעשעג עכילנהעוועגרעסיוא ןַא ,גנוריסַאּפ

 ןיוש רהָאי ףניפ .רהיט רעייז ןעבעל טעמכ ,ָאד טקַאהראפ ּךיז

 ייב יַאס ,גָאט ייב יַאס ,העש עדעי ןוא ,ָאד ןענהָאװ ייז .יוװ

 ייז ןענעלפ ,טייצ-םרוטש ןיא ןוא רעטעוװ ןהעש ןיא ,טכַאנ

 טניו"םרוטש רעד יװ לענש ,ןעגוצ עדנעפיולייבראפ ןעהעז

 ייז טגָארט ןוא ןָא ייז טגָארט טניוװ רעבלעז רעד ןוא ! ןייֵלַא

 -עלקרַאפ טינ וליפא גוצ ןייא יא טָאה לָאמנייא יא ןוא ,קעװַא

 ןעגוצ יד יוז ,ןעהעזעג ןעבָאה ייז ןוא --- ,טייקלענש ןייז .טרענ

 ןעמ רעדייא ,ןעדניוושרעפ ,ןערָאלרעּפ ןערעוו ,קעװַא ןעהילפ
 -ַאמ ,ייברַאפ ָאד טרהָאפ טלעוו עצנַאג ַא .ןָא טוג ךָאנ ייז טקוק

 ? ייז סייוו רעוו ןוא ,תוחכ עלַא טימ ךיז ןעגָאי ןעשנעמ ןעּפ

 ייז ןעּפַאכ ןערישזַאסַאּפ יד ןופ רעטכיזעג עגינייא ןופ זיולב

 ייז עכלעוו ,רעטכיזעג --- ,ץילֿב ַא ןיא יוװ קילבנַא ןַא סעּפע

 רעדָא --- ,לָאמ ןעטייווצ  ַא ןעהעז טינ לָאמ ןייק ןיוש ןעלעוו

 לייוו ,ןענעק לעסיבַא ןיוש ןענעלפ ייז עכלעוו ,רעטכיזעג ערעדנַא

 --- ,געט עבלעז יד ןיא לָאמ עֶלַא ןעהילפייבראפ ָאד ךיז ןענעלפ ייז

 ...ןעשנעמ יד ןופ ןעמענ ןהֶא רעּבָא

 ,גוצ ַא ךיז טקַאהראּפ רהיט רעייז ייב : ךייא טָאנ ַאד ןוא
 יא ךיז ןוא ןעמונעג טלָאװ רוטַאנ יד יוװ ךיילג ! עענש ַאזַא ןיא

 עטנאקעבנוא יד ןעטכארטעב טציא ןענָאק ייז ןוא ,טרהעקענרעב

 ןוא !ןעפרָאוװעגוצ ָאד ייז טָאה ללַאפ-סקילגנוא ןַא סָאװ ,טלעוו

 ,ערליוו יד ןופ ןעניוא עטעדנואוורעֿפ יד טימ טקוקעג ןעבָאה ייז

 טָאה םרוטש רעד ןיהָאוו ,גערב םעד ףיוא ןָא ךיז ןעפיול סָאװ

 .עדנעזייר-םי רעעּפָארייא עטקילגנואראפ ןענַאלשענוצ

 טליהעגנייא ןעיורפ ןעזיוועג ייז ןעבָאה ןערהיט ענעפָא יד

 *רעביוא עמערַאװ ןיא רענעמ ןעוועג ןענייז ןעסיורד ; רעטוּפ ןיא

 ,םענַאגאװ יד ןיא סוסקול רעמעווקעב רעד ךָאנ וצרעד ןוא ,קער
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 -ייא ,העש ףניפ-רעיפ ענהעש ַא ןעמהענ ןעזומ :טעוו'פ ---
 .טענַאד ןופ ןעּפַארדסױרַא ךיז ןעלעוו רימ רעד

 א ןעבָאה וצרעד ןעמ זומ סָאד יא --- ; ןעטסגינעוו םַא ---

 .רעטײברַא גיצנַאװצ .ןַאמ

 רָאטקוהנָאק-רעביוא םעד ןעדערוצנייא ןעגנולענ זיא ן'קַאשז

 ןוא עקעּפ טינ .ףליה ְךָאנ ןעטנַארַאב ןייק רעפלעה ןייז ןעקיש וצ

 .ןישַאמ יד ןעזָאלרעביא ןערָאט ןיײלַא.רע טינ

 עי וצ וצ זיא רע זַא ;קעװַא זיא רָאטקודגָאק-רעטנוא רעד

 .ןהעז טנָאקענ טינ רהעמ .ןיֹוש םהיא ןעמ טָאה ,לָאהט טייז רענ

 ןעמוקקירוצ ןוא ,רטעמָאליק רעיפ ןענַאּפשבִא טפרַאדעג טָאה רע

 רעטנערענפיוא רעד ןוא .ןעדנוטש ייווצ רָאַפ רשפא טונ רע טעוו

 זיא ןוא ,ןעטסָאּפ ןייז טזָאלראפ טונימ ןייא ףיוא טָאה קַאשז
 -עס טקרעמעב טָאה רע וואו ,ןָאנַאװ ןעטשרע םוצ ןעפָאלעגוצ

 .רעטסנעפ סָאד טזָאלענּפָארַא ךיוא טָאה עכלעוו ,ן'ענירעוז

 -ענ גיטסַאה רהיא רע טָאה -- ,טינ ארומ ןייק טָאה ---

 .עגידעקערש ןייק טינ ךָאד טייז רהיא --- ,טגָאז

 גידנעצרהיא .טרעפטנעענ ןעכיילגסָאד םהיא טָאה יז ןוא

 .רעצעמיא טרעה רעמָאט ,םהיא

 גיהורנוא ןעוועג ןיב ךדיא ,זיולב .טינ ךיז קערש ךיא ---

 .ךייא רעביא

 יז זַא ,טייקסיז אזַא טימ טדערעגסױרַא סָאד טָאה יז ןוא

 ּפעּכיימש א ייז ןעבָאה עדייב ןוא ,טניהורעב עדייב ךיז ןעבָאה

 *רעביא רע זיא ,טרהעקעגמוא ךיז טָאה קַאשז ןעוו רעבָא .ןוהטענ

 ן'ערָאלפ ,געוו טייז םייב ,ןעהעזרעד טָאה רע ; ןערָאװעג טשַאר

 -נָא ןופ טָאה רע עכלעוו ,רענעמ ייווצ ךָאנ טימ ן'רַאזימ ןוא

 םעד ןופ יירעפייפ סָאד טרעהעג ןעבָאה ייז .טנעקרעד טינ גנַאֿפ

 -רַא רעד יב ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,רַאזימ ןֹוא ,וויטָאמַאקָאל

 הע עכלעוו ,רענעמ ייווַצ יד טימ ןעפיולוצ ןעמוקעג זיא ,טייב

 םעד --- ,ןייװ ןעסייוו ?לעזעלג ַא טימ טריטקַארט ךִיז ייב טָאה

 -ָאלשענרעביא טָאה עענש רעד ןעכלעוו ,שיבַאק .רעכערב-ןייטש
 זיא רעכלעוו ,ליזָא טסילאנגיפ-געוו םעד ןוא ,טיײנרַא יד ןעג

 ןהעז יענָאלַאמ ןופ ןעמוקענ זיא ןוא לענוט םעד ןעננַאנעגכרוד
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 -עלוצסיוא קירוצ קעװַא דלאב זיא רָאטקודנַאק-רעטנוא רעד
 ןעטיהראפ ןעפרַאד סָאװ ,סעבמָאבילַאנניס יד געוו ן'ףיוא ןעג
 -עג לייוורעד טָאה טסינישַאמ רעד ןוא ; ןעטניה ןופ גוצ םעד
 -ייפ עגיטסַאה ,עגירעיורט סָאד --- ,רעטעדליוו-וצ ַא יו טפייפ
 .טפול יד טקַאּפעגנָא טָאה עענש רעד רעבָא .רהַאפעג ןופ ןעפ

 גירנעכיירגרעד טינ ,ןעגנַאגעג ןעלַאּפרַאפ זיא ןעפייפ סָאד ןוא
 יו רהעמ טינ ןענייז ייז ? ןעמ טוהט סָאװ .ןעטנַארַאב וליפא
 ןעגינײרוצּפָארַא ךילנעמנוא ןייז ייז טעוו'ס ןוא ,ןָאזרעּפ רעיפ
 .ןעשנעמ עיטרַאּפ עצנַאנ ַא ךיז טרעדָאפ םעד וצ ,עּפַאמ אזַא
 ,זיא עטסגרע סָאד ןוא .ףליה ךָאנ ןהעג וצ ןעוועג גיטיונ זיא'ס
 -ערש ןעמונעג לָאמַא רעדיוװ ךיז ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ יד סָאװ

 6 .ןעק

 זיא ןיטענורב עגידווע'ןח יד ןוא טנעפעעגנ ךיז טָאה רהיט ַא
 -כריפ ,ןעניז ןופ ענייא יוװ ,ןָאגַאוװ םעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא
 ,ןַאמּפיוק רעטנערהָאיעב רעד ,ןַאמ רהיא .קילגנוא ןַא רַאֿפ גידנעט
 -- : גידנעיירש רהיא ְךָאנ סױרַא זיא

 -עב .ַאזַא !ןײלַא רעטסינימ םוצ ןעביירש לעוו ךיא ---

 : ! גנולדנַאה

 טנעפעענ ךיז ןעבָאה סענָאנַאװ יד ןיא רעטסנעפ יד ןוא
 ,טנרָאצעג ןעבָאה רענעמ ; טנייוועג ןעבָאה ןעיורפ ; שיורעג טימ
 -ָאה ןוא גיהור ןעוועג ןענייז ךאלדיימ עשילגנע ייווצ יד זיולב

 רָאטקודנַאק-טּפױה רעד תעשב .גנידנעכַאל ,טריזמַא ךיז ןעב
 ערעגניא יד םהיא טָאה ,ןעגיהורעב וצ ןעמעלַא טהימעב ךיז טָאה
 -גנע ןעטכייל ַא טימ שיזיוצנַארפ ףיוא ,טגערפעג ייווצ יד ןּופ

 : טנעצקַא ןעשיל
 ? ןהעטש ָאד ןעד רימ ןעביילב ,ררעה ןיימ ,יוװ --- |

 -נעקוק טינ ,סענָאנַאוו יד ןופ סױרַא ןענייז רענעמ עלעיפ

 ן'זיב טכיירגרעד טָאה עענש רעטכידעג רעד סָאװ ףױרַאד גיד
 םעד טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא רענאקירעמא רעד  .לעטרַאנ
 ,וויטָאמָאקַאל םוצ וצ עדייב ןענייז ייז ןוא ,רווַאה ןופ ןַאמ ןעגנוי
 יד טימ טלעקָאשעג ןעבָאה ייז .סנױזַא טרָאד זיא סָאוװ ןעהעז

 : .ּפעק
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 ראפ עענש םעד טּפוטשעג טָאה יז .םעהטָא םעד גידנערעילראפ

 ,טנַאװ עצנַאג ַא ,רעטכידעג ךָאנ טכַאמעג .םהיא טָאה ןוא ,ךיז

 -ַאווכ עזייב סעּפע יו געוו םעד טלעטשראפ רהיא טָאה עכלעוו

 ךיז טָאה טונימ ַא ןעגענ .ןעגנילשנייא יז ןעלעוו סָאװ ,סעיל

 -עב טרעװ יז זַא ,תוחכ יד טרעילראפ "ַאזיל , זַא ,טכודעגבָא

 יז טָאה ןעטייז עדייב טימ ּפוטש ןעטצעל ַא טימ רעבָא .טגעיז

 ניסיירד ַא ךָאנ ןעגנַאגעגבֶא ןאד זיא ןוא טיירפעב רעדיוו ךיז

 ןענייז עענש גרעב .ןע'ססוג רעטצעל רעד -- : ןיוש ןוא ,רטעמ

 עלעציּפ סעדעי טקַאהראפ ןעבָאה ,רעדער יד ףיוא ףױרַא רהיא

 טָאה "ַאזיל , ןוא .זייא ןופ טעק ַא טימ יװ ,םזינַאכעמ םעד ןופ
 עטרעווילנראפ ַא יװ ,ן'תמא רעד ףיוא ןיוש ,טלעטשענבָא ךיז

 ןערָאװענ זיא יז ; ןעמעהטָא וצ טרעהעגפיוא טָאה יז .טלעק ןופ

 .טיוט ,?ליטש

 סע בָאה'כ -- .טגָאזעג קַאשז טָאה -- !סע זיא טָא --

 .טרַאוװרע

 -ֹוצ ןישַאמ יד ןוהט קור ַא טלָאװעג טרָאּפָאז טָאה רע ןוא

 לָאמ סָאד רעבָא .רװװענַאמ ןעגידרעהירפ םעד ן'רזח'וצרעביא ,קיר

 ןוא קירוצ טינ ,טינ ךיז טרהיר "ַאזיל , .טרָא ןופ טינ סע טהעג

 -ענוצ ,ןעטייז עלַא ןופ טרידַאקָאלברַאפ זיא יז ; רעטייוו טינ

 טהעז ,רהיא רעטניה ןוא .טיוט ןוא ביוט ,דרע רעד וצ טדימש

 ןעטכידעג ןיא טקנוטעננייא ,טיוט סיוא ךיוא גוצ רעצנַאג רעד

 ףיוא טינ ץלַא טרעה עענש רעד ןוא .ךאלרהיט יד זיב עענש

 ןיא סעּפע יו ןּוא ,רעקיטש עסיורג ןיא טלַאפ ןוא טלַאפ ןוא

 יא ,ויטָאמָאקַאל רעד יא ןעקניזנייא ןעזומ דמַאז ערעטַיש ַא

 ןעקנוזעגניירַא טפלעה רעד זיב ןיוש ןענייז עכלעוו ,סענָאנַאוװ יד

 .שינעטסיוו רעסייוו רעד ןופ טייקליטש רעדנרעטיצ רעד ןיא

 סעֶלַא טלעקיוו עענש רעד זיולב .רהעמ טינ ךיז טרהיר ךַאז ןייק

 .ןייא

 -נָאק-רעביױא רעד טנערפ --- ? לָאמ ַא רעדיוו ןיוש .,ונ ---

 .ןָאנַאװ ם'ןופ ךיז גידנעגױבסױרַא ,רָאטקוד

 .ןעירשעגסיוא זיולב עקעּפ טָאה --- ! דרע'רד ןיא ---

 .עשיטירק  ַא ןעוועג ךילקריוו ענַאל יד זיא לָאמ סָאד ןוא
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 ,ןיהַא םקנוּפ טזָאלב טניוװ רעד ןוא : ַארּפָאמ-עד-אורק ןופ רטעמ
 :עענש טימ גרעב ןעלמַאזנָא טזומענ טרָאד ךיז ןעבָאה סע ןוא
 רע טעװ טרָאד זַא רעכיז ןערָאװעג לָאמַא טימ זיא קַאׂשז ןוא
 קַאשו .ןהעגרעטנוא רע טעװ טּרָאד ,ּפַאלק-טיוט ןייז ןענעירק
 -יק ןעטצעל םייב ,סנעטייוורעד ןופ ...ןעגױבעגסױרַא ךיז טָאה
 עדַארג ַא יו ,לָאהט רעד ןעזיוועב ךיז טָאה ,געוו םעד ןופ עווער
 .עענש טימ ןעטַאשראפ לַאנַאק םענעטינשעגסיוא ןַא ןופ עיניל
 עזָאלדנע ןַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא'ס
 -עגפיוא טינ ץלַא ךָאנ טָאה עענש רעד ןוא ; טייקסייוו עללעה

 .םרעה
 ךָאד ,ןעגנורעטש ןהָא ןעגנַאגעג "ַאזיל , ךיז זיא ?ייוורעד

 יד ןעדנוצעגנָא ןעמ טָאה טייקניטכיזרָאֿפ סיוא .לענש ױזַא טינ
 רעד ןוא .טנערָאפ ןופ יא ,ןעטניה ןופ יא ךעלרעיײפ-כַאנניס
 ןעטימ ןיא ןעטכיולעג טָאה ,ןעמיוק ן'רעטנוא ,ןרעטנַאל רעקייוו
 ףיז טָאה "ַאזיל , ןוא ,זעיר ַא ייב ניוא עניצנייא סָאד יװ ,גָאט
 רהיא ,לָאהט םעד וצ רעטנעהענ ץלַא ןעמוקעג זיא ןוא טלעקייקעג
 רעווש ןעביוהעגנָא טָאה יז ןוא ,ןעפָאלשרַאפ טינ גיוא גיצנייא
 ,ררעפ רענעקָארשרעד ַא יו ,םעהטָא ןעצרוק ַא טימ ,ןעמהטָא
 זיולב ןוא ,ןעטלַאהקירוצ ךיז ןוא ןערעטיצ ןעמונעג טָאה יז ןוא
 טרהיפענ יז טָאה טסינישַאמ םעד ןוֿפ טנַאה עדנעבָאה-טכַאמ יד
 לערהיט סָאד טנעּפעעג קַאשז טָאה סופ ןופ רהיר ַא טימ .רעטייוו

 ןוא .רעייפ סָאד ןרעטנומפיוא לָאז עקעּפ זא ,ןעוויוא ם'ןופ
 -ָאק ַא ןופ קע רעדנעטכייל רעד רהעמ טינ ןיוש טנייש טציא

 -ענ ,ןעצרַאװש ןופ ןערעדעפ ןרעדנָאז ,טכַאנ רעד ןיא עטעמ
 -ַאלב ,ןעסיורג םעד טצומשעבנ ןענָאה ךיור ןעדנערעטיצ ,ןעטּכיד
 .לעמיה ןעס

 -נוא ןעזָאלּפָארַא ןיוש ךיז יז ףרַאד טָא ;וצ טמוק "ַאזיל ,
 ןוא ,ןעטָאשרַאפ ןעגערב עדייב ןענייז סקניל ןוא סטכער ,ןעט

 -עגסיוא טָאה'פ .ןענעקרעד וצ טינרָאנ טקַארט ןייק זיא ןעטנוא
 -ראפ טָאה עענש רעד סָאװ ,םָארטש רענערָארּפראפ ַא יו ןעהעז
 זיא ,טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה "ַאזיל , ןוא .סעגערב יד זיב ןעטָאש

 ,רעמַאזגנַאל ןוא רעמַאזגנַאל ץלַא ,רטעמ גיצפניפ ַא ןעגנַאגענּפָא
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 תי--- וי =

 רע טָאה ,ןָאנַאװ רעייז ןיא ןיירַא ןענייז ןערָאטקודנָאק עדייב

 םָארטש ַא .ןַארק םעד ןופ ?עטנעה סָאד ןוהטעג הערד ַא ןיײלַא

 םעד ןעסערפוצ טָאה ןוא שיור ַא טימ סױרַא זיא ערַאּפ עגידוז

 -נעה סָאד ןוהטעג הערד ַא טָאה רע ןוא .ןעסלער יד ףיוא עענש

 רע טָאה םַאזגנַאל ,קירוצ --- ןיׂשַאמ יד ןוהטעגנ זָאל ַא ןוא לעט

 ,רטעמ טרעדנוה יירד עצנַאנ ףיוא טעמכ ,טקורעגקירוצ ױזַא ךיז

 ַא טזָאלעג טָאה רע .ןעפיולרעדנַאנופ רעסעב ךיז ןענָאק וצ ידּכ

 ,ערַאּפ רהעמ ןעבעגעגרעטנוא טָאה ,רעייפ סָאד ןוהט רעקַאלפ

 יז רע טָאה ,"ן'אזיל , גידנעוהט :גָאי ַא ,ןוא ,טביולרע זיא'ס יו

 דַאװ עֶלַא יד ןופ עסַאמ רעד טימ ןוא עסַאמ רעצנַאנ רהיא טימ

 ;עענש טנַאװ רעד ףיוא ןָאהטעג זָאל ַא ,רהיא רעטניה סענָאנ

 ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס ...געוו ןיא ןענַאטשענ םהיא זיא סָאװ

 -יל , ןוא ,קַאה יד ּפָארַא טזָאל רעקעהצלָאה רעד ןעוו יז "! הַא;
 *ענ ןעבָאה ?הָאטש ןוא ןעזייא ןופ םירבא עקרַאטש "ס ַאז

 -ענ טינ טרָאפ יז טָאה געוו ַא ךיז ןעכערבכרוד רעבָא .טצכערּק

 ןופ גידנערעטיצ ןוא גידנעצכערק ,ןהעטש ןעבילבעג זיא יז .טנָאק

 -ייא סָאד ט'רזח'ענורעביא קַאשז טָאה לָאמ ייווצ ךָאנ .ץעז םעד

 רעדיוו ןוא טזָאלוצ ךיז ןוא ,ןערהָאּפעגבָא קירוצ זיא רע ;ענעג

 ּלָאמ סערעי ןוא .ךיז ןענָאלשוצכרוד ,עענש םעד ףיוא ןעלַאפעגנָא
 -נַײרַא ןוא ,טסורב רהיא טימ טקַאהעגניײרַא "ַאזיל , ךיז טָאה

 .ועיר רעטציירוצ ַא יוװ גידנעמעהטא ,ןעטייז יד טימ טקורענ

 ,תוחכ עטצעל יד טימ ןעמונעגנָא ,ךיז טכַאד ,ךיז יז טָאה ,ךילדנע

 ךיז טָאה ןוא ןעלוקסומ ענרעזייא ערהיא טננערטשעגנָא טָאה

 -ענרעדנַאנופ טנעוו ייווצ ןעשיווצ געוו ַא ןעגָאלשענכרוד ךָאד

 רערעווש רעד ןוא ,טיירפעב ךיז טָאה "ַאזיל , .עענש ןעטּפוטש

 .רהיא ךָאנ גוצ

 "ומענסיױרַא עקעּפ טָאה --- ! עלעדרעפ טונ ַא ךָאד ---
 .טלעמ

 יד ןוהטענסיוא טָאה ,עענש טימ ןעניוא ענייז ,קַאשז

 קרַאטש םהיא טָאה ץרַאה סָאד .טשיוועגסיוא ייז טָאה ןוא ןעלירב

 -צולּפ .טלהיפעג טינ טציא ןיוש רע טָאה טלעק ןייק ;טּפַאלקעג
 טרעדנוה יירד ַא ,לָאהט ןעפעיט ַא ןָא ךיז רע טנַאֿמרעד גנול
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 -פיונוצ סע טָאה רע ;ייז ןעשיווצ טגיל סָאװ ,קַאזדזָאלב רעד ןעוועג

 קנַאדעג ַא .טקַאהרעפ ייז ןיא ךיז טָאה ןוא גרעב עצנַאג טרַאשעג

 ׂ .ּפָאק ןיא ןיירַא םהיא זיא

 .קַאזיזָאלב םעד ןעפיורשנָא ףרַאד'מ --

 ,םעד ןעגעג ןעוועג רָאטקודנָאק טּפיױה רעד זיא גנַאפנָא ןופ

 טָאה ,ןעלהעפעב וצ טָאה רע ןעכלעוו רעביא ,טסינישַאמ רעד

 רע רעבָא .וויטָאמָאקָאל םעד ןערהיר טרָאטעג טינ םהיא ןהָא

 .ןעדעררעביא .טזָאלעג ְךיִז טָאה

 ,ךיז ףיוא טיײקכילטרָאװטנַארעפ יד טמהענ רהיא ביוא --

 ! טוג זיא

 עקעּפ ןוא קַאשז .טייברַא לעקיטש ןהעש ַא ןעוועג זיא'ס

 סיֿפ ערעייז ,ןישַאמ רעד רעטנוא ןעהיצסיוא טזומעג ךיז ןעבָאה

 עבלַאה א טײברַאעג רעווש ןעבָאה ןוא ,עענש ןיא ןעבָארגראפ

 -ורטסניא ןעטסאק רעייז ןיא טַאהעג ייז ןעבָאה ,קילג םוצ .העש

 ניצנַאװצ גידנעריקיזיר ,ךילדנע .רעהיצ-ןעפיורש ַא ךָאנ ,ןעטנעמ

 ייז ןעבָאה ,ןערעוו וצ טשטעווקרעד ןוא ןעהידבוצבא ךיז לָאמ

 ןעוועג טינ ְךָאנ זיא סָאד רעבָא .קַאזיזָאלב םעד טפיורשעגבָא

 רעטנוא ןופ ןעּפעלשסױרַא טפרַאדעג טשרע םהיא טָאה'מ ; גונעג

 טקַאהרעפ ךָאנ ךיז רע טָאה ,רערעווש ַא רעייהעגנוא .רעדער יד

 ןעבָאה ,טרעפעבלַאז ךָאד .סרעדניליצ יד ןיא ןוא רעדער יד ןיא

 ןופ טייז ַא ןיא טּפעלשעגקעװַא ןוא טעּפעשטעגבָא םהיא יז

 .פעוו

 טָאה --- ,ןעסלער יד ןעגיניירבָא ְּךֶאֹנ רימָאל ,טציא ןוא --

 .טגָאזעג רָאטקודנָאק רעד

 ױזַא סע טהעטש גוצ רעד יֹוװ ,העש ַא ןיוש זיא ָאד ןוא

 עלַא .רעסערג ןערָאװעג זיא ןערישזַאסַאּפ יד ןופ טסגנַא רעד ןוא

 רַאפ ?וק ַא ךיז טרעה'ס ןוא ,רעטסנעפ ַא ּפָארַא ךיז טזָאל טונימ

 :דחּפ רעגיטכיר רעד ןערָאװעג זיא'ס .טינ ןעמ טרהָאּפ סָאװ

 'ו .ךיז ןערעילהאפ ןעשנעמ ; ןייוועג ,ןערערט

 -עג ןענייז ייז --- :ּפֶא קַאשז ךיז טפור --- ,ןיינ ,ןיינ --

 .ךימ טזָאל רעטייוו ןוא ,סענָאגַאװ יד ןיא ןיירַא עלַא .ןייר גונ

 זא ןוא ,ן'עקעּפ טימ ,ןעטסָאּפ ןייז ףיוא רע זיא רעדיוו ןוא
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 -ייוו רעדעיוו רימ ןעהעג טונימ יירד ןיא --- ,ןעלָאהרעדיװ טנָאק

 .ףעט

 ףיז טָאה עענש רעד ;ךילקערש ןעוועג זיא טסָארּפ רעד
 ןײרַא ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ יד ; סענָאנַאװ יד ןיא ןעקירעגנײרַא

 ןיא רעבָא .רעטסנעפ יד טכַאמרעפ ןעבָאה ןוא ּפעק יד ןעמונעג

 טָאה'ס : טרעדורוצ ןעוועג עלַא ןענייז סענָאגַאװ עטכַאמרַאפ יד

 ייווצ זיולב .?עמרומ רעטקיטשרעפ א ,טסננא ןא טלהיפענ ךיז

 ייז ןָא טרַאּפשעגנָא ;טזָאלענרעטנורַא ןעווענ ןענייז רעטסנעפ

 ןופ רענייא טייוו סענָאגַאוו יירד ,ןערישזַאסַאּפ ייווצ ןעבָאה

 -עמַא ןַא ןעוועג זיא רענייא ; טדערענ ךיז ןעשיווצ ,ןרעדנַא םעד

 ; רוװַאה ןופ ןַאמ רעגנוי ַא ןוא ,גיצרעיפ רהָאי ַא ןופ ,רענַאקיר

 -יניירַּפָא םעד ןיא טריסערעטניארעפ רהעז ןעוועג ןענייז עדייב

 .געוו םעד ןופ ןענ

 ּפָארַא עלַא ןעכעירק ,ררעה ןיימ ,אקירעמַא ןיא זנוא ייב ---
 .סעטַאּפָאל יד ֹוצ ךיז טמהענ ןעמ ןוא

 ןעווענ לָאמ ייווצ ןיוש ןיב ךיא ,טינ רָאג זיא סָאד ,הֶא ---

 -עג עניימ .טייצ רעד ןיא ןערהָאי ַא רַאפ ,טרידַאקָאלברעּפ ױזַא

 .ךָאו עדעי זירַאּפ ןייק ךימ ןעביירט ןעטפעש

 .ןעכָאוו יירד עדעי ךימ ןּוא ---

 ? קרָאונ ןופ ? יו ---
 .קרָאי-וינ ןופ ,עיס'מ ,ַאי ---

 ןעהעזרעד טָאה רע זַא .טײברַא יד טרהיפעגנָא טָאה קַאשז
 -- ןָאנַאװ ןעטשרע םעד ייב רהיט רענעּפָא רעד ןיא ן'ענירעוועפ

 -ַאנ סָאװ ,ןָאנַאװ ַא ןעביילקבָא גידנעטש טציא ךיז טנעלפ יז

 .ןעטיהבָא ךיז לָאז יז ,ןעטעבענ יז רע טָאה --- ,םהיא וצ רעטנעה

 טינ ידכ ,ןיײרַא ןָאנַאװ ןיא ןעניוצעגקירוצ יקַאט ךיז טָאה יז ןוא

 טנערבעג טָאה רעכלעוו ,טניוו ןעטלַאק-זייא םעד ףיוא ןייז וצ
 טייברַאעג טציא טָאה ,רהיא ןופ גידנעטכַארט ,רע ןוא .םינּפ סָאד

 זַא ,טקרעמעב דלַאב רעבָא טָאה רע .קשח ןערעפערגנ ְךָאנ טימ

 זיא -- ,עענש גרַאב רעד -- ,לעטשבָא םעד ןופ עכַאזרוא יד

 טנָאקעג ךיז ךילטנענייא ןעבָאה עכלעוו ,רעדער יד םורַא טינ

 זיא גירלוש ; עענש קיטש ןעטסטכירעגנ םעד ךרוד ןעדיינשכרוד
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 טָאה סעלַא סָאד -- ,ןרעדנַא םוצ גוצ קע ןֹופ עענש ן'רעביא ניד

 -נעפ יד טזָאלעגבָארַא טָאה'מ .עדנעזייר יד טגיהורנואעב רהעז

 ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ןעגערפ ,ןעיירש ,ןעמונעג טָאה'מ ,רעטפ

 "ייטש ַא לעבָא רעכילטייד ןייק טינ ךָאנ לייוורעד ,רעדורעג ַא

 .ףעדנענ

 -עגּפָא ךיז ןעמ טָאה סָאװ רַאפ ...? רימ ןענייז ואוו ---

 ןיימ ....? רשפא קילגנוא ןַא ...? טריסַאּפ טָאה סָאװ ...? טלעטש

 !טָאג

 -עלַא ייז ףרַאד רע זַא ,טלהיפעגנ טָאה רָאטקודנָאק רעד ןוא

 ,סענָאגַאװ יד וצ ןהענוצ רונ ליֹוװ רע יוװ ןוא .ןעגיהורעב ןעמ

 ןעטיור ,ןעקיד א טימ ,ןירעדנעלגנע יד ,עמַאד א םהיא טנערפ

 ןופ רעטכעט עדייב ערהיא ןופ ךאל'םינּפ ענהעש יד טימ ,םינּפ

 -קַאֹפ ןעקרַאטש א טימ שיזיוצנַארפ טדער יז --- } ןעטייז עדייּב
 : טנעצ

 ? הנכס ןייק טינ זיא'ס ,עיס'מ ---

 זיולב --- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,םַאדַאמ ,ןיינ ,ןייינ ---

 -עיוו רימ ןערהָאפ דלַאב .טינ רֶאג רעטייוו ןוא ,עענש ?עסיב ַא

 .לעד

 -הערפ םעד ןיא ףיוא רעדיוו ךיז טביוה רעטסנעפ סָאד ןוא

 קיזומ יד .--- ,ךַאלדיימ עננוי ייווצ יד ןופ ןענעשטסיּפ ןעכיל

 .ןעּפיל .עווָאזָאר ףיוא היחמ ַא ןענייז סָאװ ,ןעבליז עשילגנע ןופ

 ,טריזומַא זיולב .ייז טָאה סָאד לייוו ,טבאלעג עדייב ןעבָאה ייז

 -לַא רעד רָאטקודנָאק םעד וצ טפור ,רעטייוו ?עסיבַא רעבָא

 ורב ןהעש רהיא סױרַא טלעטש יוהפ .עגנוי .ןייז ןוא ,ןַאמ .רעט

 : סעציילּפ ענייז רעטניה ןופ ליּפעק עטענ

 -רענוא ?נניטכיזרָאפ ןעזועג טינ ןעמ זיא סָאװ רַאפ ---

 ןיא טנייה זומ ךיא ,ןָאדנָאל ןזפ קירוצ ךיז לייא ךיא ...! ךילנעדט

 ךיא ןוא ...ןעטפעשעג עניימ בעילוצ זירַאּפ ןיא ןייז הירפ רעד

 ךילטרָאװטנַארעּפ עינַאּפמָאק יד טלַאה ךיא זַא ,ךייא ןערהָאװ

 ,טלַאהבָא םעד ראפ

 *ענ זיולב רעטמַאעביןהַאבנעזייא רעד טָאה -- ;עיס'מ' =
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 טרעילראפ רעדעיוװ ןוא .ןהעגסיוא ןעזומ ָאד ןעלָאז ייז וליפא

 ןעשיווצ טּקַאהעגניירַא ךיז טָאה יז .טייקלענש רהיא ןישַאמ יד

 ַא ןהֶא ;ט?לעטשענבָא ךאלעמַאּפ ךיז טָאה ןוא ,עענש גרעב ייווצ

 א ןיא ןעּכָארקראפ זיא יז זַא ,ןעהעזעגסיוא טָאה/ס ..לעסיירט

 ןוא רהעמ ץלַא ןערעוו סָאוװ ,רעדער ערהיא עֶלַא טימ ,עקטסַאּפ
 ךיז טּההיִד יז .םעהטָא ןַא ןהֶא טביילב יז ןּוא ,טמעלקראפ רהעמ

 .עזָאלטכַאמ ַא ,ןעגנַאפעג יז טָאה עענש רעד ! ףוס ַא .טינ רהעמ

 םוצ -- ,טּ?עמרומענ קַאשז טָאה --- ! ריד וטפָאה טָא --
 !?עווייט

 -שְאֹּפ ןייז ייב ןעבילבעג רע זיא ןעדנוקעפ עכילטע ךָאנ

 רהער עצנַאנ יד גידנענעפע ,טנַאה רעד ןיא ?עדער .סָאד ,ןעט

 רעבָא ,גנורעטש יד ןעמוקרעביא ךָאד ןעמ .טעוו רעמָאט ,,ערַאּפ

 ןטסיזמוא ךיז טקיטש .ןוא טצכערק '"ַאזיל , יו גידנערעהרעד

 ןעמונענ טָאה רע ןוא ,רָאטַאלונער םעד טכַאמרעפ רע טָאה

 ,סעכ .סיורג ןופ ןעטליש

 םעד ןּופ טלעטשעגסיױרַא ךיז .טָאה רָאטקודנָאק-רעביױא רעד

 וצ ךיז .גידנערחעקמוא ,,עקעּפ ןּוא ,ןָאגַאװ .ןייז ןופ .?ערהיט
 : ןעירשעגסיוא .טָאה .,םהיא

 ! טקַאהראפ ךיז ןעבָאה רימ ! ניטרעפ ---

 ןיא ןעננורּפשענּפָארַא גיטסַאה זיא רָאטקודנַאק רעד ןוא

 עטייל יירד יד ןּוא ,ייז וצ וצ זיא רע .עינק יד זיב ןיירַא עענש

 ,הצע ןַא ןעטלַאה ךיז ןעמונעג .ןעבָאה

 =- ,עענש םעד ןערַאשנָא ןעפורּפ וצ רָאנ טביילב זנוא ---

 ןעבָאה קילנ םוצ --- .דער ענייז טגידנעעג .טסינישַאמ רעד טָאה

 רימ ןוא רָאטקודנַאק-רעטנוא רעיא ּוצ טפור ,סעטעּפָאל יד ריִמ

 ;רעדער יד ןעניניירבא ןעמהעג ךיז .טרעיפעבלַאז ןעלעוו

 -ֿפעוו .,הָאטקודנַאק-רעטנוא םוצ ןוהטעג ךַאמ ַא ןעבָאה ייז
 םיוק ךיז טָאה ,ןָאגַאוו ןייז ןופ ןעגנורּפשעגרעטנורַא ךיוא זיא רע

 .תירט ןעדעי ייַּב עענש ןיא .גגידנעקניז ,,ייז וצ .טעּפַארדעגוצ

 רעפייוו רעד ןיא ,דלעפ ןעכיילנ ןעטימ ןיא לעטשּבא רעד רעבָא
 עדנעריטוקסיד .,תולוק ײלרעלַא ןופ שיורעג רעד ןוא .שינעטסיוו
 נערהיר םיוק דָאטקודנָאק-רעטנוא רעד ןוא ,,ןוהט ןָאק'מ סָאװ

10 ': 
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 ! רענייא ןייווש וד ;ךַא --

 טנַארעלָאט ױזַא ןעוועג ךילנהעווענ זיא רעכלעוו ,קַאשז ןוא

 -עג פוטש ַא טציא םהיא טָאה ,רוּכש םעד ןופ תורבע יד וצ-

 -עג גנַאל ױזַא םהיא טָאה ןוא ,טקעוועגפיוא םהיא ןוא ןוהט

 ,רענעפָאלשרעפ ַא ,עקעּפ .ןענַאטשעגפיוא זיא רע זיב טעכרוטש

 : טעשטרובעג ןוא עטעּפָאל יד טּפַאכעגנָא טָאה

 ! ןיוש ךיא העג טָא ,טוג ,טוג ---

 -עג טפַארק יד זיא ,טליפעגנָא ןעוועג זיא ןעוויוא רעד ןעוו-

 -יל, לייו ,גיטיונ ןעוועג טקנוּפ זיא סָאד ןוא .רעקרַאטש ןערָאװ

 ואוו ,לָאהט ַא ןיא ןעזָאלבָארַא ךיז טפרַאדעג סָאװ רָאנ טָאה "ַאז

 ַא יװ רהעמ עענש ןופ עסַאמ ַא ןעדיינשכרוד טזומענ טָאה יז

 ,טייקגיריווש רעכילקערש טימ טקורעג ךיז טָאה יז .ףעיט רטעמ

 -ימ ַא ןעגעג .טרעטיצעג ןעצנַאג ןיא שזַא טָאה יז רעכלעוו ןופ

 -םיוא טָאה'ס ןוא ,טכַאמ ןהִא ןעבילבעג ןעצנַאג ןיא יז זיא טונ

 ףױרַא זיא סָאװ ,ףיש ַא יו ,ןעלעטשבָא ךיז טעװ יז זַא ,ןעהעזעג

 ןיא ןעּפעלש םוצ אשמ עניילק ןייק טינ .גערב ןעגידמַאז ַא ףיוא

 ןופ רעכעד יד טקעדעגוצ טָאה סָאוװ ,עענש רעפעיט רעד ןעוועג

 ןעסייו רעייז רעטנוא סענָאגַאװ עצרַאװש יד ; סענָאגַאװ יד

 -ַאמ יד ןוא ,געוו ןעסייוו ן'רעביא ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה קעדוצ

 ףיוא רעטופ ןעסייוו ןופ סעגערב טַאהעג רונ טָאה ןייֵלַא ןיש

 ןעזָאלוצ ןענייז עענש ךַאלקיטש יד ואוו ,ןעטייז עלעקנוט ערהיא

 .רעסַאװ ןעמָארטש ןיא טעּפַאקעגבָארַא ןעבָאה ןוא ןערָאװעג

 ךיז טָאה ,אשמ רעכילקערש רעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ךָאד ןוא

 ַא ייב ןוא .ןעגנַאגעגכרוד זיא ןוא טייּרפעב לָאמַא ךָאנ "ַאזיל ,
 טנָאקעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה גרַאב טייז ן'ףיוא עוועריק ןעטיירב

 ַא ךיז טקור סע יו ךיילנ ,טכייל ךיז טהעג גוצ רעד יוי ןהעז

 -רעביוצ ַא ןיא טעשזדנַאלברעפ טָאה סָאװ ,גנַאלש עלעקנוט

 .טייקסייוו עללעה ןופ דנַאפ

 רעביא רעדיו געוװ רעד טהעג רעטייוו ?לעסיבַא רעבָא
 גנַאג ןערעווש םעד גידנעלהיפרעד ,עקעּפ ןוא קַאשז ןוא ןעלָאהט

 -סיוא עהימ עטסערג יד ןוהטעגנָא ךיז ןעבָאה ,ןישַאמ רעד ןופ

 ,סנעטסָאּפ ערעייז ןופ גידנעטערטבָא טינ ,טלעק יד ןהעטשוצ
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 .ןעפרַאװ ןיא ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע תעשב ןערָאװעג ןערָארּפ

 םהיא .טלעק אזא טלהיפעג טינ לָאמ ןייק ְךָאנ טָאה קַאשז
 טימ טקעדעב ךיז טָאה םינּפ ןייז זַא ,ןעזעיוועגסיוא ךיז טָאה

 וצ טרעהענפיוא טָאה רע .ןעלדָאנ זייא רעטנעזיוט ןופ טולב

 ןופ ןערָאװעג טריזילַארַאּפ ןענייז עכלעוו ,טנעה ענייז ןעלהיפ

 רענניפ ענייז זַא ,טקרעמעב רע טָאה רעטיצ ַא טימ ןוא ,טלעק

 רע ןעוו .טנַאה ןייז ןיא ?עדער סָאד טלהיפעג טינ ןיוש ןעבָאה
 -נעטש סָאד ןוהט וצ היצ ַא ןעגיובנעלע םעד ןעביוהעגפיוא טָאה

 עדארגנ ,ןעביוהענפיוא םיוק םרָא ןייז ךיִז טָאה ,רעפייפ ןופ לעג

 -ענ טינ וליפַא טָאה רע .ןעברָאטשעגבָא ןעוועג טלָאװ רע יו

 ןענידנעטש םעד ןיא ,םהיא ןעגָארט סיּפ ענייז יצ ,ןעסיוו טנעק

 .ךיוב ןיא םירעדעג יד ןעסירעג םהיא טָאה רעכלעוו ,ןעלסיירט

 עקרַאטש ַא ףױרַא םהיא ףיוא זיא טלעק רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןופ טרירפעג םהיא ייב טָאה ּפָאק ןופ ןעברַאש רעד ,טייקדעימ

 סָאד טרעילרעֿפ רע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,טסָארפ

 רע זַא ,ךיז ייב טסואוועג טינ ןיוש טָאה רע ; ןייזטסואוועב

 טהערדענ ל?ַאנישַאמ רונ ןיוש טָאה רע ?ייוו ,גוצ םעד טרהיפ

 סע יוװ ,ןעהעזעג רע טָאה רעטשימוצ ַא' יו ןוא ,לעדער סָאד

 רע סָאװ ,סעטכישעג עלַא ,רטעמָאנַאמ ם'ןופ רעזייוו רעד טלַאה

 -עגכרוד טציא םהיא ןענייז סעיצַאניצוללַאה ןופ טרעהענ טָאה

 קערעּפָאּפ םיוב ןייק טינ סעּפע טרָאד טגעיל ,חומ ן'כרוד ןעניולפ

 רעביא טרָאד ןהָאפ עטיור ןייק טינ טרעטַאלּפ ? געוו ן'רעביא

 רע טרעה רעדער יד ןופ שיור םעד ןיא ןוא ?ךַאלמיוב ענעי

 -וא טנעל ןעמ סָאװ ,סענמָאבדלַאנגיס יד ןופ ןעקַאנק סָאד רָאג

 סָאד טָאה רע ? גוצ ַא ןענערהָאװ וצ געוו ן'ףיוא קעוַא ענטסימ

 רע זַא ,טקנעדעג ץלַא טָאה רע ; רעכיז ףיוא ןענָאז טנָאקעג טינ

 שזַארוק םעד טָאה רע רעבָא ,גוצ םעד ןעלעטשבָא טפרַאדעג טלָאװ

 טלעווקעג ױזַא םהיא טָאה ןעטונימ עכילטע .וצרעד טאהעג טינ

 רעד זַא ,ןעהעזרעד רע טָאה גנולצולּפ רעבָא ,דנַאטשוצ רעזעיד

 -ילנרעפ ַא ,ןעטסַאק ן'פיוא ןעפָאלשעגנייא רעדעיוװ זיא רעצייה

 זַא ,טנערענפיוא ױזַא םהיא טָאה סָאד ,ןילַא רע' יו ,רעטרעוו

 .טמערַאוװרעד שזַא ךיז טָאה רע
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 שיינער עג עי

 ןייא ןופ טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ,רעגנוי א רעהעהנא רעד
 -םנעפ יד ךרוד ךיז נידנעקעטשסורדַא בלַאה ןעטײיוװצ ןיא ןָאנַאוז
 -העד רע טָאה ,קירוצ קוק ַא ןעבעגעג טָאה קַאשז ןעוו ןוא .רעט

 ןוא ןעגיובעגסױהַא ךיז טָאה עכלעוו ,ן'ענירעוועס רוט ןעהעז
 יז גיהורנוא יו ! ערעייט ;ְךַא .םהיא וצ טקוקעג גיחוחנוא טָאהו
 נידנעהעז טלהיפעג טָאה רע סָאוו ,שינעקנעב ידו ןוא !ןייז זומ
 ןופ טנעמָאמ ןעועיד ןיא טייוז ױזַא ךָאד ןוא טנעהָאג יֹוזַא יז
 רע םוא ,טולב סעצנַאג ןייז ןעבעגעגקעזװַא טלָאװ רע ! רהַאפעג
 -סױרַא ןענירעוועס לָאז ןוא זירַאּפ ןייק ןעמוקנָא רעכיג ןיוש לָאז
 .קרַאטש ןוא טנוזעג ןעצעז

 -צנַאטס רעד טגָאזעג טָאה --- ! טרהָאּפ ,ןיוש טרהָאפ ,ונ --
 .םוקילבוּפ סָאד ןעקערש טינ ףרַאד ןעמ --- .רעטּפיײמ-ןָאי

 -קודנָאק-רעביוא רעד .לַאנניק םעד ןעבעגעג טָאה ןיילַא רע
 ןוא ; ףייפ ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ןָאגַאוו ןייז ןייא ןיירַא זיא רָאט
 ןעגנַאל ַא גירנעזָאלפױרַא ,זָאל ַא ןעבעגענ רעדיוז ךיז טָאה "ַאזיל,

 .יירשעג ןענידעגָאלק
 -נאג ןיא זיא געוו רעד זא ,טלהיפרעד דלאב טָאה קאשז

  עביילג ןייק ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא סָאד .טהעדנערעפ ןעצ
 -עג ךיז טָאה ןישאמ יד ןעכלעוו ףיוא ,קעד-עענש ןייק ,רנענעג

 ןעגנַאל ַא ךיז ךָאנ גידנעזָאלרעביא ,ףיש-ףּפמַאד ַא יז ,טשטילנ
 ןעלָאהט ןוא ךאלנרעב ,עגיגרעב א ןעוועג זיא דנעגעג יד ,סַאּפ
 ָאד ךיז טָאה עענש רעה ןוא ,ענָאלַאמ זיב ןעגיוצעג ךיז ןעבָאה
 "ענ געוו רעד זיא זייוורעטרע : גיסעמלעגער טינ טלעמַאזעגנָא
 עסיורנ ןיא ןעגעלעג עענש רעד זיא זייוורעטרע ןוא ,ןייר ןעוז
 -בָארַא טָאה טניוו רעד .געוו םעד טלעטשרעפ טָאה ןוא ןעסַאמ
 טָאה ןוא ךעלגרעב ענעטָאשעגנָא יד ןופ עענש םעד ןעזָאלבעג

 געוװ ןיא ןעוועג טציא זיא סע .רעבירג יד טליפעגנָא םהיא טימ

 -רעפ זיא געוו רענעפָא רעד .ןעשינערעטש טימ עהייר עצנַאנ ַא
 -ענ טציא ןיוש זיא סע .ןעגנוטסעפ ערהַאװ טימ ןעזזעג טלעטשי

 דָאמש יד ןוא ,דנענעג עטעטפיװרעֿפ יח ןוא ,נָאט רעמיוהג ןעוז
 ןעבָאה ,עענש טימ טקעדעב ,ךַאלנרעב עפעיט יד ,ןעלָאהט על

 ירעפ זיא רעבלעוו ,ןַאעקָא-זייא רענירעיורט ַא יװ ןעהעזעגסיוא
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 ןופ ףךילקערש טדייפ רע ןוא ,םינּפ סָאד םהיא טדיינש טניוו

 .טנַאה רעד ןופ סױרַא טינ לעדער סָאד טזָאל רע ; טלעק

 דיא ,ןעטנארַאב ןיא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ךילדנע

 וצ ןעמוקענוצ ןיילַא רעיסעב עיס'מ רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד

 ,טרישעּפעד םהיא טָאה ןעמ זַא ן'קַאשז ןעגָאז וצ םוא ןישַאמ רעד

 .ַארפָאמ-עדדַאורק ןעבעל סיורג רהעז זיא עענש רעד זַא

 טעוו'ס רעבָא ,ןהעגכרוד ךָאנ ןָאק ןעמ זַא ,קנעד ךיא ---
 .טכייל טינ ןעמוקנָא

 : ןעננורּפשעגפיוא זיא ןַאמרעננוי רעד

 םָאד ייז ךָאד בָאה ךיא ! ןעמהענ סע לָאז לעווייט רעד ---

 ןעטלָאװ ייז ןעוו ,טרַאעג ייֵז טלָאװ סָאװ ! ?יוועזעב ןיא טגָאזעג

 ןיוש רימ ןעלעוו טציא ,ונ ...? ןויטָאמָאקָאל א ךָאנ ןעבעגעג ריַמ

 ! ןעבָאה

 ם'ןופ ןעמוקענסױורַא ךיוא זיא רָאטקודנָאק -רעביוא רעד

 ןעוועג ךיוא זיא רע .זייב ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ןָאגַאװ-שזַאנַאב

 -עב טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,טרהעלקרע טָאה ןוא ,ןערָארֿפרעפ

 , "נייא ףרַאד ןעמ .ּפולס-ףַארגעלעט םעד ףיוא לַאנניס םעד ןעקרעמ

 "סייוו רעצנאנ רעזעיד ןיא גידנעּפַאטנָא רונ עזייר יד ןעכאמ ךאפ

 !טייק
 טרעפטנעעג טָאה --- ,טנערהָאװעג ךייא ךיא בָאה ךֶאד ---

 : .רעיסעב עיס'מ

 טרעדנואוועג ןיוש ןערישזַאסַאּפ יד ךיז ןעבָאה ?ייוורעד

 רעזעיד ןופ טייקליטש רעד ןיא לעטשבָא ןעננַאל ןעזעיד הוא

 טרעהעג טינ ךיז טָאה'ס ואוו ,עיצנַאטס רענעטַָאשרעּפ עענש טימ

 ַא ןופ ּפַאלק ןייק טינ ןוא ,ןעטנעידעב ַא ןופ עמיטש ןייק טינ

 ןעבָאה סענָאנַאװ יד ןיא רעטסנעפ עכילטע .רהיט רעטנעפעעג

 :ּפעק עכילטע טלעטשענסױרַא ךיז ןעבָאה סע ןוא טנעפעעג ךיז

 רהעז ,ףעלריימ עדנָאלב עננוי ייווצ טימ ,עמַאד עקיד רהעז ַא

 יירד עלַא ניטנעק ןוא ,רעטכעט ערהיא ,לעפייווצ ןהֶא ,ענהעש

 צענהעש ַא רהעז ,עקטענורב עגנוי ַא ןַאד ןוא ; סנירעדנעלגנע

 טינ לָאז יז זַא ,ןעטלאהעגבָא טָאה ןַאמ רעטרעטלעעג ַא ןעמעוו

 ןוא רעטלַא ןַא רענייא ,רענעמ ייווצ } ןָאנַאװ :ם'ןּופ ןהעגסױרדַא
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 -ָאלסױרַא טינ .טייקטייוו יד ןעננירדכרוד טלָאװעג ןעניוא עטציש
 -נא רעד טימ קאשז טָאה ,טנאה רעד ןופ ?עדער סָאד גידנעז

 ןעפייפ ןייא ןיא גידנעטלַאה ,לענניצ סָאד ןעטלַאהעג רערעד
 ןופ .ןָאט יי ַא טימ ,טייקניטכיזרָאפ סיוא עלייוו עדעי
 .עענש ןופ רבדמ ַא ןיא טייקניזָאלפליה

 ירַא ןעמ ןיא ָאטוויא ךָאנרעד ןוא קעבלָאב עיצנַאטס יד

 קַאשז טָאה ?לליװעטטָאמ ןיא ךָאד ןוא .גנורעטש ַא ןהֶא רעב

 יװ ,רעפלעהסיורַא ס'רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד טגערפעגסיוא

 טינ תועידי ןייק םהיא טָאה רענעי רעבָא ,רעטייוו זיא געוו רעד

 -ןײרַא טינ ךָאנ טייצ רענעי וצ זיא גוצ ןייק ,ןעבעג טנָאקעג

 נוצ-רישזַאסַאּפ רעד זא טעדלעמ עשעּפעד ַא זןילב ; ןעמוקעג

 קעװַא זיא "ַאזיל , ןוא .ןַאור ןיא ןעמוקענ םולשב זיא זירַאּפ ןופ

 טָאה ןוא ,עטרעטאמעגסיוא ןא ,גנאג ןערעווש רהיא טימ רעטייוו

 .ןעטנַארַאב זיב סעגעיל יירד יד טזָאלענּפָארַא ךיז

 ; גָאט רעסאלב רהעז ַא -- ,גָאט ןערָאװעג זיא ?ייוורעד=

 םעד ןופ רָאג טמוק ןייש עסַאלב יד זַא ןעהעזענסיוא טָאה'ס

 ,ךָאנ רעטכידעג ןוא ,ןעלאפעג ץלא ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןיילא עענש

 ,זייוורעקיטש ןעלַאפענּפָארַא טלָאװ ןיילַא ?עמיה רעד יװ ךיילג

 ןוא .ןעגרָאמהירּפ ןעסַאנ ,ןעטלַאק ַא טימ דרע יד גידנעקעדעב

 רעד ןערָאװעג זיא רעשימריטש ץֶלַא ,טגָאטעג טָאה'ס רחעמ סָאװ

 ןוא .,קַאז ַא ןופ יו ,ןעטָאשעג ךיז טָאה עענש רעד ןוא ,טניוו

 -ּפָארַא עטעּפָאל רעד טימ טזומעג םהיא עלייוו עדעי טָאה עקעּפ

 ,רעסעפ-רעסַאוװ יד ןעבעל ןעגָאװ ןיא ןעליוק יד ןופ ןערַאש

 ַאזַא רעבָא ,ןעגיוצעג דנעגענ יד ךיז טָאה סקניל ןוא סטכעּר

 סָאד זַא ,טלהיפעג יוװ ןעבָאה רענעמ ייווצ יד זַא .,,עטנַאקעבנוא

 ןָארג עטעפ יד ןופ ,רעדלעפ עזָאלדנע יד ןופ : זיולב ייז ט'מופח

 יד ןופ ,ךַאלמיוב עדנעהילב ןופ ןעטױלּפ טימ טלעגנירעגמורַא

 רעסייוו ןייא ןערָאװעג זיא ,לעּפע עדנעסקַאו טימ סנעטרָאג

 ,שינעטסיוו עװעטַאמ ,עטיוט ַא ,סעילַאװכ ןהֶא רָאנ טעמכ ,םי

 .טייקסייוו רעד ןיא ךיז טכירקוצ עמרָאפ עדעי ואוו

 רעטלַאק רעד ןוא ; ןעצעזוצ טינ ךיז רָאט טסינישַאמ רעד
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 -נראב רעד ןזיא קעבלָאב זיב ןיעמָאר-ןייס ןופ .ןעכודבָא טנָאקעג

 סיווענ טציא ןיוש טעוװ ץלַא ןוא ,ןעקרעמעב וצ סָאװ םיוק ףױרַא

 זיא ןעמ זַא ןעגעווטסעד ןופ .,ּפָארַא גרַאב ן'זיב ,םולשב ןהענוצ

 טָאה ,טונימ יירד טהעטש ןעמ ואוו ,?ליוועזעב ןיא ןעמוקעג

 טָאה רע ןעכלעוו ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןעפורעגוצ קאשז

 -ענסיוא םהיא ראפ טָאה ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעהעזרעד

 / רעקיד סיוא ךיז טעב סָאװ ,עענש םעד ראפ ארומ ןייז טקירד

 לָאז ; ןעּפעלשרעד טינ רָאנ ךיז רע טעוװ ןַאור זיב ; רעקיד ןוא

 יד ןעלּפָאדרעּפ ןוא וויטָאמָאקָאל ַא ךָאנ ןעּפעשטוצ רעסעב ןעמ

 ואוו ,עיצנַאטס רעד ףיוא ָאד ּךָאנ טהעטש רע ןמז ?כ ,טפַארק

 רעה רעבָא .ןענישאמ עניטרַאפ טיירגעגנָא גידנעטש טלַאה'מ

 ?העפעב ןייק זא ,טרעפטנעעג םהיא טָאה רעטסיימ-ןָאיצנאטס

 -כילטרָאװטנארעפ יד רע ליוו ךיז ףיוא ןוא ,טינ רע טָאה ףױרַאד

 םהיא זיולב זיא ןוהט אי םהיא ןָאק רע סָאװ .ןעמהנ טינ טייק

 עענש םעד ןעראשוצבָא ,סעטעּפָאל סקלעז רעדָא ףניפ ןעבעגנוצטימ

 .ןעפרַאד סָאד טעוװ ןעמ זא ,ןעסלער יד ןופ

 -ענקעװַא ייז טָאה ןוא סעטעּפָאל יד ןעמונעג טָאה עקעּפ

 .ןענָאװזליוק םעד ןופ לעקניוו ַא ןיא טלעטש

 טימ ןעננַאגעג ךילקריוו "אזיל , זיא געוו ןעכיילנ םעד ףיוא

 רעבָא זיא יז .טייקגירעווש עסיורג ןהֶא ןוא ,טייקלענש עדנעגינעג

 טסינישַאמ רעד טָאה טונימ עלַא .ןערָאװעג דעימ דלַאב גיטנעק

 טָאה רעצייה רעד ןוא ,לערהיט סָאד ןענעפע סופ ן'טימ טזומעג

 עדעי טָאה שינרעטסניפ רעד ןיא ןּוא .ןעליוק ןעפרָאוװעגרעטנוא

 עטעמָאק רעד ןופ קע רעגידרעייפ רעד ןוהטעג קסַאילב ַא עלייוו

 רעד ןיא נוצ ןעצרַאװש ןעטקעדעב םיכירכת טימ םעד רעביא

 טָאה ס ,טכַא וצ לעטרעיפ א ןעוועג זיא'ס .שינעטסיוו רעטייוו

 -ענ ךיז טָאה סע סָאװ םיוק םיוק רעבָא ; ןענָאט טלָאזעג ןיוש

 סָאװ םרוטש ןעסייוו םעד ןיא ?לעמיה ןופ טייקסַאלב יד טקרעמ

 .ןעטיײװצ ן'זיב טנָאזירָאה קע ןייא ןופ טפול יד טליפעגנָא טָאה

 טנַאקעג טינרָאג ְךֶאנ טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןייש עלעקנוט יד ןוא

 עכלעוו ,רענעמ ייווצ יד טניהורנואעב רהעמ ָךָאנ טָאה ,ןעהעז

 -עב ןעללירב טימ ?הָמוובֶא ,ענידנערערט ערעייז טימ ןעבָאה
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 טטיטטהשקישקיש

 ייז עכלעוו ףיוא ןוא ,תונפס רעדנעזיוט ךרוד ייז טימ ךיז טגָאדט
 ,טלעוו רעד ןּופ ןעסירעגבָא ןּוא ןעפרָאװרעּפ רהעמ ךיז ןעלהיפ
 יח ךָאנ וצרעד ןוא -- ,סינגנעפעג םענעסָאלשעגוצ .ַא ןיא וו
 יד ראפ טײקכילטרַאװטנַארעֿפ עדנערהעצראפ ענידלַאװעג

 .גוצ ןיא ךיז טימ ןערהיפ ייז סָאװ ,סנעבעל עכילשנעמ

 טָאה רע ; טציירוצ רחעמ ךָאנ ץיוו ס'עקעּפ טָאה ן'קַאשז
 .סעכ ןערעטיב ןייז גידנעטלאהנייא ,ןוהטעג ?לעניימש א רעבָא

 עענש רעד .יירענירק ראפ טייצ יד ןעוועג טינ סָאד זיא סיווענ
 ןעגיוצראפ זיא טנָאזירָאה רעד ןוא ,רעקרַאטש ךָאנ ןעגנַאנענ זיא
 גרַאב ןעגנַאגעג ץלַא זיא "ַאזיל , .רעטכידעגנ ךָאנ ןערָאװעג

 רעד ןיא ?לערעייפ טיור א עקעּפ ןיוש טהעזרעד גנולצולּפ .,ףיורא
 ,טסינישַאמ ןייז טנערָאװעג רע טָאה טרָאװ א טימ .סנעטייוו
 -ָאה ןעגיוא ענַײיז : ןעדנואוושרעפ ךיילג זיא לרעייפ סָאד רעבָא
 .קורדסיוא םענענייא ןייז טיול ,"םולח ןיא ןעהעזענ , סָאד ןעב
 ןעבילבעג ןזיא ,ןעהעזעג טינרָאג טָאד רעכלעוו ,קאשז ןוא
 -ןללַאה יד ןוּפ טסגנַא ןייא ןיא ץרַאה סעדנעּפַאלק ַא טימ ןהעטש
 טינ ךיוא ןיוש ןיילַא ךיז טָאה רע ןוא ,עקעּפ ןופ ןָאיצַאניצ

 רע זא ,טכוחענבָא זיולב ךיז טָאה םהיא סָאװ .,ןעיורט טלָאװעג
 ןעוועג זיא ,עענש ןערעדעפ עפייוו עדנעהילפ יד ךרוד ,ַאי טהעז
 ,סיורג רעייהעגנוא ,עסאמ עצראווש ערעטסניפ אזא סעּפע זיולב

 -נָא ןייא ןיא ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טכאנ רעקיטש עצנַאג }

 ,ןעזלעפ ענעסירעגבָא ?פָאד זיא סָאװ .וויטָאמָאקָאל ן'פיוא ןעקוד

 ןערעטעמשוצ ןעליוו ןוא געוו םעד ןעלעטשרעפ גרעב רעקיטש
 םעד ןופ לענניצ סָאד רע טהיצ ,רענעקַארשוצ ַא ןוא ? געוו םעד
 -ייּפ רענירעיורט רעד ןוא ; גיד'ארומ ,גנַאל טפייפ ןוא רעפייפ

 ָאד ןוא .טניוזםרוטש םעד ךרוה טדיינש ,נָאלק ַא וו ,ןעפ
 '; טסיומוא טינ טפייפעג טָאה רע זא ,קאשז םיצולַּפ טהעזרעד

 ; ןיעמָאר-ןייס ןיא לַאזקָאװ םעד ןעניולפעגכרוד .זיא גוצ רעד
 רטעמַאליק ייווצ עצנַאג ךָאנ זיא'ס זַא ,טניימעג רָאג טָאה רע ןוא

 .טרָאד ןופ
 נרַאב ןערעווש םעד ןעמוקענרעביא ?ייוורעה זיא "אזיל ,

 טָאה קַאשז .רעטכייפ ןהענ טנָאקעג ןיוש טציא טָאה ןוא ,ףױהַא
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 יד יע א

 ?כידנעמעהטָא ,םיוק "ַאזיל , זּוא ,טייז רהיא ףיוא .ןַאמ .םעד טימ

 םעד רעביא ,טכאנ רערעטסניפ רעד ןיא ,געוו ףהיא .ןעגנאגעג

 -רָאוװעג םהיא טימ טָאה יז ןעכלעוו ןיא .,ךאלייל .ןעסייוו ןעסיורג

 םוצ טּפעלשרעד ךיז טָאה רע זַא .ןעגָארטעג ךָאד םהיא ןוא ןעפ
 -לייא ן'רַאפ ןעניובעגנייא ףיז רע טָאה ,גנַאטש ןעטשרעדָאּפ

 עטסעװנ יד !טימ טָאה ןוא רעדניליצ ןעטכער ם'ןופ ?עזעלג

 ןיוא טימ ךיז גידנעטלַאה ,טליפעגנָא םיוק ּסָאד טייקגירעווש

 טזומעג טשרע רע טָאה םעד ּךָאנ ןוא .גנַאטש רעד ן'רַאפ טנַאה

 ןעמוקוצ וצ םוא .,,טנַאװ .ַא ףיוא געילפ יַא יו ,ןעכירקמורַא

 ףולדנע זיא ןוא טנידנעעג טָאה רע זַא ןוא .רעדניליצ ןעקניק םּוצ

 טרעטַאמעגסיוא ןעוועג רע זיא ,ץַאלּפ ןַײז ףיוא ןןעמוקענקירוצ
 ;ןטיוט םעד ןעהעזעג ךיז רַאפ טָאה-סָאװ ,רענייא יוװ ,ךיילב ןּוא

 ,טלעמרומעג רע טָאה ----!עשטַאילק עגיצומש ----
 רעייז !ןענעג סעכ ;ןעכילנהעוועגנוא ַאזַא ;ןּופ טשַאררעביא

 ָךָאֹנ טָאה ןוא ןעטלַאהניײיא טנָאקעג :טינ ךיז :עקעֿפ .טָאה ,"ַאזיל,
 :ץייוו ןעטלַא ןייז טגָאזענרעביא לָאמ יא

 ףיא .ןוהט ןעסייהעג חעפעב רימ סָאד טּלָאװ רהיא ---

 ;ןעמַאד יד ןערעימש וצ וו ןיוש סייוז

 =עג זּוא ןּוא ןעמַאלשעגפיוא ?עסיב ַא ;ןיוש ךיז טָאה עקעּפ
 -םיורא !ןעמונעג טייז ןייז ןופ ךינוא טָאה רע ןוא ,ךיז וצ ןעמוק

 טָאה ףילנהעוועג .עיניק רעד ןופ :טייז רעקנול רעד 'ףיוא ןעקוּק

 רעבָא .טסינושַאמ !ייז ןופ ערעסעב ַא ,היאר עטוג ַא טַאהעג רע

 ןוא ןערָאװעג :טשימעגסיּוא גנידסלא זיא .םרוטשדעענש םעד יא

 ;געוװ םעד ךופ רטעמַאליק ןעדעי טנעקענ טונ ןעבָאה סָאװ ,ייז

 רעד .ןיא וִאֹד ןענייז ייז .זאוו .טנעקרעד םיוק טנייה .ןעּבָאה

 ןּוא ;עענש ן'רעטנוא ןעטלַאהעב ךיז :טָאה געוו רעד -:טלעוו

 ןּוא ;ןײרַא יעענש ןיא יװ .ןענייז ,רעזייה יה רַאנָאז ,ןעטיולּפ יד

 יו :ַא ,קעיזא ןהִא ,עקערטש עדאדנ :עסיורג ןייא ןערָאװעג זיא'ס

 !ענענושמ דא ווי םנָאוענ ךיז טָאה ?אזיל , עכלעוו ןּוא ,הבדמ עס

 טלהוֿפעג ױוזַא טינ ?ָאמ ןיײק .ךָאנ ךיז !ןעבָאה רענעמ ייווצ יד ןוא

 רעייז ןּיא ךּרעדנַא סוצ רענייא זעדנובעגוצ ןענייז ייז קרַאטש יוװ

 סָאװ ,ןישַאמ בעטעדליווהוצ רעד היוא טציא וװ .,טיוקכילרעדירפ
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 ןוא .רעדעילג יד רהיא ייב ןעכַארק סע יװ ,ןערעה טנָאקעג

 עטרעטלעעג ַא יוװ ,יקסנַאיבָארג טלעדנאהעב יז טָאה קַאשז

 עגילָאמַא יד טינ ןיוש טלהיפ'מ עכלעוו וצ ,עכַאוװש ַא ןוא יורפ

 .טייקבילטרעצ

 -- !ךַאז עליופ יד ,ןעּפַארדּפױרַא טינ ךיז טעוװ יז ---
 -ענ טינ טָאה קאשז ןהייצ יד טימ גידנעצירק ,טנָאזעג רע טָאה

 .טײברַא רעד ייב ןעדער וצ טייהנהָאוװעג יד טַאה

 ןיהטעג קוק ַא ךיוא טָאה ,רענעפָאלשרעפ ַא רַאגָאז ,עקעּפ

 יז זיא ? גידלוש "אזיל , רָאנ זיא סָאוװ .גנורעדנואוורעפ טימ

 ַאזַא טימ ןוא ,דימת יװ ,טנלָאּפ סָאוװו ,ןישַאמ עטוג יד טינ ןעד

 ןיא רהיא .טימ ןייז וצ ןעגינעגרעפ ַא זיא סע זַא ,גנַאנ ןעטכייל

 ןייק זירַאּפ ןופ זַא ,ןייפ ױזַא ערַאּפ ךיז ןיא טמענ ןּוא ,געוו

 -ָאמָאקָאל א ןעוו ! ןעליוק לעטנהעצ ַא ןייא ייז יז טרָאּפש רוװַאה

 -לעז ױזַא זיא ןוא ,"ַאזיל , יו ןעפיורש-סנַאלַאב ענױזַא טָאה וויט

 ,ןייפ ױזַא טפַארק-ףּפמַאד ןָא טמענ ןוא טלעטשעג גיטכיר ןעט

 רענייטש ַא יוװ ,תונורסח ערהיא עלַא ןייז ?חומ רהיא ןעמ גנעמ

 ַא ןוא הירב ַא רעבָא ענזירּפַאק ַא עט'תיבה-לעב א ?חומ זיא'מ

 ויא ָאט .ץכארעימש ךס ַא טכיורברעפ יז ,תמא .עקרערָאּפש

 ! ןיוש ןוא ,ןערימש יז ןעמ ףרַאד ? סָאװ

 : סעכ טימ ,טלָאהרעדיװ טָאה קַאשז

 טעוו ןעמ זיב ,ןעּפַארדפורַא טינ לָאמ ןייק ךיז טעוו יז --

 .ןערעימשרעטנוא טינ יז

 ,לָאמ ייווצ זיולב ןוהטעג ןעבעל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ןוא

 ןעמונעג טָאה רע :לָאמ ןעטירד םוצ ןוהטעג טנייה רע טָאה

 .גנַאג ןיא ןישַאמ יד ןערעימש ןעמונעג טָאה ןוא ןַאק-לייא םעד

 ן'ףיוא ףױרַא זיא ןוא עשטנערַאּפ יד ןעכָארקעגרעבירַא זיא רע

 ןוא ,לעסעק-ףּפמאד םעד ןופ טייז רעד ייב לעקינַאנ ןעלָאמש
 -רהעפעג ַא רהעז ןעוועג רעבָא זיא סָאד .קע ן'זיב} ןעכָארקעג זיא
 םעד ףיוא טשטילגעג םהיא ךיז ןעבָאה סיפ יד =; קסיר רעכיל

 טָאה'ס ןוא ;עענש םעד ןופ טצענרַאפ ,ןעזייא דֹנַאב ןעלָאמש
 טָאה דניוו רעגידלַאװג רעד ןוא ,ןעניוא יד ןעטָאשראפ םהיא

 .עלעביוטש א יוװ ,ןעסייררעטנורא טנָאקעג עדנוקעס עדעי םהיא
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 ןוא ,עטעמָאק 8 ןופ קע רעדנערעקַאלפ רעד יװ ,םַאלּפ םעד ןופ

 -ַארט עסיורנ ןיא יו ,ןעטיור ןיא טברַאפרַאפ עענש םעד טָאה

 .דלָאנ-ןינ ןעּפ

 םינעיל יירד ,ףױרַא-נרַאב ַא ןָא ךיז טביוה רעלפרַאה ךָאנ

 רעטסרעווש רעד ןזיא סָאד --- ; ןיעמָאר-ןייס וצ זיב ,גנעל יד

 רהעז טָאה קאשז ןוא .עיניל רעצנאג רעד רעביא געוו קיטש

 יד ריפ ךיז גידנעלטרַאנרעטנוא ;טרירװענַאמ םַאזקרעמפיוא

 ןיא וליפא ןעדנעוונא ָאד ףרַאד'מ סָאװ ,גנוננערטשנָא עסיורג |

 -ער סָאוװ ,?עדער םעד ףיוא טנַאה רעד טימ רעטעוװ םענהעש

 ףארנעלעט יד יו ,טכַארטעב טוג רע טָאה ,גנאג םעד טרעילוג

 טייקלענש יד ןעצַאשבָא ןענָאק וצ םוא ,קירוצ ןעפיול סעּפולס

 .גנַאג םעד ןופ=

 -עֶנ טָאה "ַאזיל, ;רעמַאזננַאל ןעננַאנענ זיא נוצ רעד

 ןוא ,טעּפירקסענ רהעמ ץְלַא טָאה רערַאש-עענש רעד ,טצכערק

 קַאשז .רערעווש םהיא טרעוו סע זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע

 עקעּפ .,לערהיט סָאד טנעפעענ רעדיווװ לעוויטש ץיּפש ן'טימ טָאה

 -וצ רהעמ ךָאנ רע טָאה רענעפָאלשרעפ ַא .ןענַאטשרעּפ סע טָאה

 סָאד .ערַאּפ רהעמ ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,רעייפ סָאד טרהיפ

 עװעטעלָאיװ ַא ןעפרָאװעג סיפ ערעייז ףיוא טָאה לערהיט עטיור

 יד טלהיפענ טינ טָאה עקעּפ טינ ןוא קַאשז טינ רעבָא ,ןייש

 רעכלעוו ,טפול עטלַאקיזייא םָארטש םעד רעביא ץיה עקרַאטש

 ,טסינישַאמ םעד ןופ ןעכייצ םעד ףיוא .ןוהטעג ּפַאכ ַא ייז טָאה

 -זָאלב םעד ןופ לעגנעטש סָאד ןעביוהענפיוא רעצייה רעד טָאה
 םעד ןופ רעזייוו רעד .ןענערב רעפעב ןעמונעג טָאה/ס ןוא ,קַאז

 -עפסָאמטא ןהעצ וצ ןעביוהעגפיוא לענש ךיז טָאה רטעמָאנַאמ |

 יוװ .תוחכ עלא טימ טייבראעג טָאה "אזילא :טפארק-קורד ןער

 סע יװ גידנעהעז ,טנעמָאמ ןייא ,רַאגָאז .טנָאקעג רונ טָאה יז

 הערד ַא טזומענ קַאשז טָאה ,לעסעק ןיא רעסַאװ רעגינעוו טרעוו

 רענעלק טזומעג טָאה ןופרעד ?הָאוובֶא ,רָאטקעשזניא םעד ןוהט

 ןוא ,ןערָאװעג רעסערג רעדיוו ךיילנ זיא יז רעבָא .ערַאּפ יד ןרעוו

 ,ררעפ רענעסימשענ ַא יו ,טעּפָאסעג ןוא טצכערקענ טָאה "ַאזיל ,

 ,ךיז טכַאד ,טָאה'מ זַא ,טּפעלשעג ןוא ןעסירעג ךיז טָאה ןוא
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 2 נייע עי גאט דעיקערקר

 ןייז ןעכעטש סעקליּפש רעדנעזיוט זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םהיא

 עלייו עדעי ; רעפעמ טימ םהיא טדיינש ןעמ ןעדָא ,רעֿפרעּק

 רע ;םעהטָא םעד ןעּפַאכ וצ םוא טרהעקעגבָא קַאשז ךיז טָאה

 ךיז טָאה ןוא ,טשיוועגבָא ייז ,ןעלירב יד ןעמונעגבָארַא טָאה

 ; טסָאּפ-ךַאװ ןייז ףיֹוא ןיירא םרוטש ןיא ךיילג טרהעקעגקירוצ

 ,עקערטש רעטייוו רעד וצ טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז ןעניוא ענייז

 רע .ךאלרעייפ עטיור יד ןעהעזרעד וצ גנוטראוורע רעד טימ

 ןעבָאה םּהיא זַא ,קנַאדעג םעד טימ טפעיטרעפ ןעוועג ױזַא זיא

 -עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנופ-טולב טלעטשענרָאפ לָאמ ייווצ ךיז

 -יירטעג ךיז טָאה סָאװ ,קעד רעסייוו ַַא ףיוא םהיא ראפ טבעווש

 .םהיא ראפ טלעפ
 "רעד סיּפע קַאשז טָאה ,רעטסניפ רעד ןיא ,גנולצולּפ רעּבֶא

 ןייא זיולב .ץאלּפ ןייז ףיוא ָאטינ זיא רעצייה רעד זַא ,טלהיפ
 םוא ,רעסאוו ם'ןופ עכעלפרעביוא יד ןעטכיולעב טָאה ?עּפמעל
 יד ןעהעז וצ ןערעטש טסינישַאמ םעד ןענָאק טינ לָאז ןייש ןייק

 םענעלאמע ןעדנעשטסילב ,םענייר םעד ףיוא ,ּועסַאװ ם'ןופ ךיוה

 סָאד זַא ,טקרעמעב קַאשז טָאה רטעמָאנָאמ םעד ןופ טאלּברעפיצ

 ןיא סע .ןעגנאגעג רעטנורא לענש זיא ?רעזייוו עיולב עדנרעטיצ

 טגעלענוצ ךיז טָאה רעצייה רעד  רעייפ גונעג ןעװעג טיג

 .ןעפָאלשעגנייא ןוא ןעטסאק ן'פיוא

 -עג יירשעג א זייב קאשז טָאה --- ! רוכש רעטכולפרעפ ---

 .ןוהטעג פוטש ַא םהיא טָאה ןוא ,ןוהט

 -רעפנוא סעּפע טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה עקעּפ

 רע .ןרעפטנערעפ וצ ךיז םוא ,טלעמַאטשעגסיוא סעכילדנעטש

 -נהָאוװעג ןייז רעבָא ; סיפ יד ףיוא ןהעטש טנָאקעג םיוק טָאה

 ן'טימ ; ץַאלּפ-רעייפ םוצ ןעבירטעגוצ טרָאּפָאז םהיא טָאה טייה

 ןוא ,ןעליוק רעקיטש טּפַאלסוצ רע טָאה טנַאה רעד ןיא רעמאה

 -וצ ןעוויוא ןיא ןעפרָאװעגניײרא ייז רע טָאה עטעּפָאל רעד טימ

 רע טָאה ףוס םוצ ; רעייפ ןעצנַאנ ן'רעביא דַארג ייז גידנערַאש

 .טרעקעגוצ ךָאנ

 ןיא ןעוויוא ןיא ץַאלּפרעייפ םעד ןופ ?ערהיט סָאד תעשב

 ןיישבא רעטיור ַא ןעלאפעגקירוצ גוצ ן'ףיוא זיא ,ןעפָא ןעוועג
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 רהעז ןעוועג טלָאװ .גנאנ רעמַאזגנַאל ַא ןוא גנורעטש עכילקערש

 .ךילרהעפעג

 ַא טימ ןעננאגעג "ַאזיל , זיא אילפרא ןָאיצנַאטס רעד זיב

 םענעלאפענסיוא םעד ןופ טייקפעיט יד .גנַאג ןעגיהור ןעכיילג
 ןעוועג טינ ְךֶאנ זיא רע לייוו ,טרַאעג טינ ן'קַאשז ךָאנ .טָאה עענש
 טָאה רעגיניירדעענש רעד ןוא ,רטעמיטנאס גיצכעז יװ רעפעיט
 רונ רע טָאה טציא .רעטעמ ַא ףיוא ןעפּרָאוװענבָא טכייל .םהיא
 יענ טָאה רע לייוו ,טייקלענש יד ןעטלַאהוצפיוא --- שנואוו ןייא
 -בינ ץוח א ,טסינישאמ א ןופ-הלעמ עטסגיטכיוו יד זא ,טסואוו
 רע זַא ,םעד ןיא טהעטשעב ,ןישַאמ ןייז וצ עבעיל ןּוא טייקרעט

 -?ענש רעד טימ ןוא ,גידנעלסיירט טינ ,גיסעמלענער ןהעג ?ָאז

 זיא ןורסח רעניצנייא ס'קַאשז ,ךילגעמ רונ סָאװ ,טפארק רעטס
 טינ ןפוא םושב ךיז טָאה רע סָאװ ,רעד ןעוועג עדַארג יקַאט
 טָאה רע ?ייוו ,ןעלאנניס יד גידנענלָאפ טינ ,ןעלעטשבָא טלָאװעג
 טינ ;"ן'אזיל , ןעטלאהנייא ןענָאק רעמיא טעוו רע זַא ,טסואוועג
 -פאהרעפ יד טרעטשוצ טָאה ןוא טייוו וצ ןעגנאנרעפ זיא ןעטלעז

 קַאשז ןוא ,ייז טפור ןעמ יוװ ,"סיפ יד ףיוא ?ענענרעניה יד , ,רעט

 עלעטש ןייז ןופ ןערָאװעג טקישעגקעװַא לָאמ ייווצ ראפרעד זיא

 טָאה ,רהאפענ ןופ טונימ רעד ןיא ,טציא רעּבָא ..ךָאו ַא ףיוא
 ןוֿפ ןעבעל סָאד זַא ןוא ,גוצ ןיא זיא ענירעוועס זַא ,קנַאדעג רעד
 רעד טָא --- ,דנעה יד ןיא םהיא ייב זיא ןעזעוו ןערעייהט ןעזעיד

 רע ןוא ,ןעליוו ןייז ןופ טפארק יד טּכאפנהעצראפ טָאה קנַאדעג
 "ייא עטלעּפָאד עזעיד רעניא ,זיראּפ ןייק ןעבערטש ןעמונענ טָאה
 טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,ןעננורעטש עלַא רעביא .,ןעיניל ענרעז

 .ןעמוקייב
 טָאה רעכלעוו ,?עקירב םענרעזייא םעד ףיּוא גידנעהעטש

 גידנעקוק טינ ןוא ,ןָאנַאװ-ליוק ן'טיס ןישאמ יד טגינייארעפ
 ךיז קַאשז טָאה ,ןעלסיירט ןעגידנעטש סָאד ןוא עענש םעד ףיוא
 ךֹרֹוד + ןעהעז ןענָאק וצ רעסעב םוא ,סטּכער ןעניובעגסיורא-ץלַא
 טָאה ,דעסאוו טימ טצירּפשעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטסנעפ םעד

 יד רעטנוא ןעסעזענ זיא רע ןוא ,ןעהעז טנַאקעג טינ רָאג רע
 ֹוַא ,טלעק צאזַא ןופ ןערָאװעג ןעמונעגכרוד .זיא ןוא סנרעטנאל
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 ןעבעגעגנ ןוא ןרעטנאל ןייז ןעביוהעגפיוא ָאבור טָאה טציא

 ;ףייפ ַא ןעבעגעג טָאה רָאטקודנַאק-רעביױא רעד .לאנגיס םעד
 ןוא רָאטַאלונער םעד טנעפעעג טָאה ,טרעפטנעעג טָאה קַאשז

 טונימ ַא ןעגעג .קעװַא זיא ןעמ .לעדער סָאד ןוהטעג הערד ַא טָאה

 םעד ןיא זיא רעכלעוו ,גוצ םעד טקוקעגכָאנ גיהור ָאבור ךָאנ טָאה

 .ןעפָאלעגקעװַא םרוטש

 --- ,ן'עקעּפ וצ טגָאזעג קַאשז טָאה --- ! םאזקרעמפיוא ---

 ! לעיּפשרעדניק ןייק טינ זיא טנייה

 ןעלאפענ רועיש זיא רבח ןייז זַא טקרעמעב טוג טָאה רע

 .טעילוהעגרעטנוא ןעטכענ אמתסמ רע טָאה סָאד .טייקדעימ ןוּפ
 רעצייה רעד טָאה --- ! רהאפעג ןייק ,רהאפעג ןייק ,הא ---

 .טלעמַאשעגסױרַא

 ,ךַאד-לאזקָאװ ן'רעטנוא ןופ סױרַא ןענייז עדייב יד וו ױזַא

 -ענ טָאה טניוו רעד .ןיירא עענש ןיא ךיילנ ןעמוקעג ייז ןענייז

 טָאה ןוא ,וויטָאמָאקָאל םעד ןעגעג עדארג טייז בירעמ ןופ ןעזָאלּב

 רעטנוא ןעבָאה עקעּפ ןוא קַאשז .ןישאמ יד ןעסימשעג קרַאטש

 ,טלעק רעד ןופ ןעטילעג קרַאטש טינ גנאּפנָא ןופ ,גנוצישעב רעייז

 ,ןעמיטסָאק ענעלָאוװו עבָארג ןיא ןוהטעגנָא ןעוועג ןענייז ייז לייוו

 רעבָא ,ןעלירב טימ טצישעב ןעוועג ןענייז ןעניוא ערעייז ןוא

 -רעפ יווװ ױזַא ןרעטנאל םעד ןופ ןייש יד .זיא רעטסניפ רעד ןיא

 רעד .טייקסייוו רעהנעלַאפ רעטכידעג רעד ןיא ןערָאװעג ןעננולש

 -נוה יירד רעדָא ייווצ ףיוא ןערָאװעגנ ןעטכיולעב טינ זיא געוו

 םיוק םהיא טָאה ןעמ ,טרהעקראפ רונ ,ךילנהעוועג יו ,רטעמ טרעד

 רָאנ יד ןוא ,לעבענ ןעסייוו-ךלימ ןעזעיד ןיא ןעקרעמאב טנָאקעג

 ַא ןיא יווװ טבעוושעגסיורא שיטסַאטנַאפ ןעבָאה ןעכאז עטנעהָאנ

 ןעוו ,גיהורנוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא טסינישַאמ רעד .םולח

 ןייז זַא ,לרעיײפ-טסָאּפ ןעטשרע םייב טגייצרעביא ךיז טָאה רע

 עקערטש רעטמיטשעב רעד ףיוא : טעדנירגעב טונ זיא טסגנַא

 -רעפ עכלעוו ,ןעלאנניס עטיור יד ןעהעזרעד ןענָאק טינ רע טעװ

 רעד טימ סיוארָאפ ןעננאנעג רע זיא טציא .געוו םעד ןעכאמ

 -רעפ טרָאטעג טינ רע טָאה ךָאד ןוא ,טייקגיטכיזרָאפ רעטסערג

 ַא ןעוועג םהיא זיא טניוו רעד לייוו ,טייקלענש יד ןערענעלק
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 : ןוהטעג עשטרוב ַא טָאה טסינישַאמ רעד

 סָאד וליפַא העז ךיא יצ ,ןעמהענ ךימ לָאז לעווייט רעד
 !טכיל לאנגיס

 טנָאזעג טָאה --- ! ןערהָאפכרוד ןענָאק שטָאכ לָאז ןעמ ---
 .רעצייה רעד

 -נַאל ןייז טימ עמרָאּפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ָאבור

 .טייברא רעד וצ טונימ רעגיטכיר רעד וצ ןעמוקענ זיא רע .ןרעט

 רעבָא ;טכאמענוצ ןעגיוא עדעימ ענייז ךיז ןעבָאה זייוונעטייצ

 ייב טָאה קַאשז .טכילפ ןייז ןוהט וצ טלהעפראפ טינ טָאה רע

 ם'ןופ דנַאטשוצ ם'ןופ תועידי ןייק טינ טָאה רע יצ טנערפעג םהיא .

 טקירדענ םהיא טָאה ,רעטנעהענ ןעננאגעגוצ זיא ָאבור ;געװ

 ןייק ןענָארקעג טינ ְּךָאנ טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ןוא דנַאה יד

 טליהעגנייא ,ןעמוקענבָארַא זיא ענירעוועס זַא ןוא ..עשעּפעד

 ןיא טרהיפענניירא ןיילַא ָאבור יז טָאה ,לעטנַאמ ןעסיורג ַא ןיא

 ,טנעדרָאעגנייא טרָאד יז טָאה ןוא סאלק ןעטשרע ם'ןופ ןָאגַאװ ַא

 יד סָאװ ,קילב ןעכילבעיל םעד טקרעמעב רע זַא ,לעפייווצ ןייק

 ן?יפא ךיז טָאה רע רונ ;ןעבענענ ךיז ןעבָאה רעבָאהבעיל ייווצ

 וצ ניטכיר טינ זיא'ס זַא ,ןענָאז וצ רהיא הימ יד עבענעג טינ

 רהיא ןענעלבָא טפראדעג טלָאװ יז ןוא ,רעטעוו ַאזַא ןיא ןערהָאּפ

 .עזייר

 ןוא עטליהעננייא ,ןערישזַאסַאּפ ןעמוק ןעמונעג ןעבָאה סע

 -וטש א ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,שזַאנַאב רעייז נידנעגָארט

 רעד .טלעק רענידענרָאמהירפ רעכילקערש רעזעיד ןיא יירעּפ

 ; ןהענוצ וצ ךיז ןעביוהעננָא טינ וליפא טָאה ּךיש יד ףיוא עענש

 ; טכאמענוצ ניטסַאה ךיז ןעבָאה סענָאגאוו יד ןּופ ןערהיט יד

 זיא עמרָאּפטאלּפ יד ; ןעטלאהעב רעלענש סָאװ ךיז טָאה רערעי

 ענינייא טימ רונ ןערָאװענ ןעטכיולעב זיא ןוא ,נידעל ןערָאװעג

 םעד ןופ ןרעטנאל רעד רונ .ךאלרהער-זאנ עדנענערב לעקנוט

 עדנע רעד ייַב טגיטסעפענוצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווָוטָאמָאקָאל
 עסיורנ רעייהעגנוא ןַא יו ,ןעטכיולענ טָאה ,ןעמיוק ן'רעטנוא

 ןעהנעטיירּפשסױא ןַא ןעזָאלענסיורא ךיז ןופ טָאה ןוא ,גיוא

 ,טכיל םָארטש
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 ףיוא טכיל סָאד גידנעזָאלרעביא ,עפַאק םעד וצ: טרהעקעג קירוצ

 ו .דרע רעד -
 רעג קירוצ ךִיז  טָאה ןוא ןעביוהענפיוא סע טָאה ענירעוועפ

 סָאד טָאה יז .ןעמונעג ךרורז ןּוא ךרוד יז טָאה טלעק יד ;;טנעל

 .זעפָאלשנייא טנעקעג טינ ןיוש טָאה יז ; ןעשָאלרעפ טינ טכיל
 טָאה יז .גוצ-?ענש םעד ןופ! עהנוטש רעה ףוא טראוועג טָאח יז
 / ײּפיוא -סיורג טימ ןענעלעג זי ןוא  ,טמעהאוורעד זייוובעלפיב ךיז

 .ןעגיוא עטנעפעעג

 -?אהעג טָאה ןַאמ רעזעיד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש זיא טציא

 -רעפ עדעי טעטכינרעפ טָאה סָאד ןוא ,בָאְדַא גרַאב ןהעג ןיא ןעט

 .טסואווענ סעלא: טָאה ָאבור  .ייז ןעשיווצ גנוחניב

/ 

 ןופ ןענייז עכלעוו ,ןערישזאסאּפ יד ןעבָאה נאטיירפ ןעזעיד

 ףיוא טונימ גיצרעיפ גוצ-סערּפסקע ן'טימ ןערהָאפענסיורא רווַאה

 ןעבָאה ייז ןעוו ,טרעדנואוורעפ רהעז ךיז ,הירפ רעד ןיא ןעבעיז

 ןעלאפעג עענש רעד זיא ןָא טכַאנ עבלַאה ןופ :טּפַאכעגפיױא ךיז

 טימ ןעפאג יד טקעדעב טָאה רע זַא ,רעקיטש עסיורג עכלעזַא ןיא

 ,רטעמיטנאס גיסיירד ןופ קעהוצ ַא
 "ַאזיל , יא ,לאזקָאוװ םעד ןופ ךאד ןעטקעדעג םעד רעטנוא

 יז ; טרעכַיורעג ךיז ןוא ןעזָאלבעג ךיז ןופ טָאה ןוא ןענַאטשעג

 ןופ יירד וצ :ןענָאגַאװ ןעבעַיז וצ טעּפעשטעגוצ ןעוועג זיא

 ןוא קאשז עוו .סַאלק ןעטשרע ןופ רעיפ ןוא סַאלק ןעטייווצ

 ןעטכארטעב וצ ?אוקָאוװ ןיא ןעמוקעג סקעז בלַאה ַא ןענייז עקֶעּפ
 -עב רעייז ןעטלאהעב טנָאקעגנ טינ ייז ןעבָאה ,וויטָאמָאקָאלז םעד

 טָאה רעכלעוו ,עענש ןעכילרעהפיואנוא ןעזעיד רעביא גנוגיהורנוא

 ןענאטשעג טצעי ןענייז ייז .לעמיה ןעצראווש ם'ןופ ןעטָאשעג יז
 ם'רָאטקודנָאק ן'פיוא טראוועג ןעבָאה ןוא טסָאּפ רעייז היוא

 ךרוד ,טיָװװו רעד; ןיא טלעטשעגנָא ןעגיוא ערעייז טימ ,לאנניס

 ,עענש ךאלקיטש יד ףיוא ,לאזקָאװ םעד ןּופ רעיוט םענעפָא םעד

 רעד ןיא ןעלאפעג רעהפיוא ןייא ןהֶא ןוא טכייל ןענייז עכלעוו
 .שינרעטסניפ רעטכייפ
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 8 ןעוועג זיא רע יװיוזַא-רֶונ ,דנַאה יד טזָאלעגנַיירַא שירעיהט
 טָאה ןוא ,ןעניפעג טנָאקעג טינ רָאנ רע טָאה ,רענעסָארשרעד

 יה ןענעלענ ןענַייז ףעיט טרָאד .טביפ סָאד ןעקורוצ טזומעג

 .רעגייז רעד ,לעטייב רעד ,ןעטעליב

 ַא ,ָאבור ןֹוא ,ןעירשענסיוא ,גידנעליוו טינ: ,טָאה ענירעוועפ:
 טָאה טונימ עטשהע יה .טקוקענמוא ךיז טָאה ,רענעקָארשוצ
 רוניפ יד זַא ,טניימענ טָאה רע ---- :טנעקחעד טיננ רָאנ יז רע
 .טסייג  ןימ: ַא זיא ,ןעגיוא ענעקָארשוצ יד טַײמ ןעסַייוז ןיא

 .ןוהטענ יירשעג ַא ענירעוועס טָאה -- ?וטסוהט סָאװ --
 -ענ טינ רָאג טָאה רע  .ןענַאטשרעפ ךילדנע טָאה ָאבור

 רע .ןוהטענ עשטרָאװ ןעטקיטשרעפ א טָאה רע רונ ,טרעפטנע
 טָאה טייהנעזעוונא רהיא  .יורפ רעד ףיוא ןוהטעג קוק ַא טָאה
 קעװַא יז ןעמ טקיש יו טכארטעג טָאה רע ןוא ,טרעטשעג םחיא
 -רעפ ןייא ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה רע רעֶּבָא .ןעפָאלש

 ןעבענ וצ טסולנענ קרַאטש ךיז טָאה םהיא  .טרָאװ סעגיטפנינ

 ;יורפ רעדנערעטיצ ,רעטעקַאנ-בלַאה רעזעיד טָא ּפעלק עכִילטע
 ךיז ןוא ,ךיש רֶאּפ ַא וטפנאזטנע ריס ?ױזַא ? ױזַא --

 ט?עיּפשרעפ ןיוש וטּפָאה סנענייא ןייד ;דלעג סָאד וטסמענ

 .ןעצנַאג ןיא
 רעמיא םהיא יז טעוו .טרעזייבוצ קרַאטש ן'ָאבוה טָאה סָאד

 עזעיד טָא ? ןענינעגרעפ ןייז ןערעטש ,ןעבעל ןייז ןעההיפרעביא
 ןעבעל סָאד ?ייוו ,רהעמ טינ ןיוש טרהענעב רע ןעמעוז ,יוהפ

 ,?היפעג ןעמהענעגנַאנוא ןַא זיולב םהיא טפאשרעפ רהיא טימ
 טָאה רע יוז ױזַא ? נעװ ןיא ןהעטש רעמיא םחיִא יז טעוז ---
 טינ רהעמ יז רע טָאה ,ןענינענרעפ םענעניײא ןייז טאהענ- ךיִז
 זענסױרַא טָאה רע ןעכוז ןעמונעג רערַיװ טָאה; רע: .טְפרַאַדֶעַּנ
 ,רלָאג ןיא קנארפ טרעדנוה יירד יד טיִּמ לעטייב םעד זיולב-ןעמונ
 ן'פיוא ?עצעלק סָאד טצעזעגניירא קירוצ סַאצכָא ן'טימ- טָאה רֶע
 ;ןהײצ/ ירד טימ גידנעצירק ,רחיא;וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ןוא ץאלּפ

 נערפ !ליוװ ךיא סָאוװ והט ךיא ...! ףיוא ךימ טמגער;ודי---
 ? זיראּפ ןיא ןוהט טנַייה טסעוו וד/ סָאװ ןעד;ךיד ךיא

 ךיז רע טָאה ,סעציילּפ יד טימ נידנעוהט שטעווק א זייב ןוא
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 ןופ קנַאדעג ןעסיז ם'ןופ טרעפעלשרעפ ,טעב ןיא ןעגעלעג עניד

 "עגנייא קַאמשעג זיא יז .גָאט ןעמהענעגנא ןעגידנעגרָאמ םעד

 עכייוו ערהיא ןופ טייקמעראוו רעמהענעגנא רעד ןיא ןעּפָאלש

 .סערדלָאק
 ןערָאװעג טקעוװועגפיוא יז זיא טכַאנייב יירד םורַא רעבָא

 רָאנ סיּפע יז טָאה גְנאפנָא ןופ .שיורעגנ םענדָאמ ןימ ַא ןופ

 ךיִז טָאה סָאד זַא ,טקנעדעג טָאה ןוא ,ןהעטשרעפ טנעקעג טינ

 .ןעפַאלשעגנייא רעדעיוו ךיילג זיא יז ןוא ,ט'םולח'עג רונ רהיא

 ןופ ןעכַארק סָאד ,יירעּפאלק עטקיטשרעפ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעּפאלק סָאד .רהיט יד ןעכָארבעג טלָאװ ןעמ יו ךיילג ,ץלָאה

 -סיורא ןעגנואווצעג ןיוש יז טָאה ןעכארק רערעקרַאטש א ךָאנ ןוא

 -נעק ;קערש א טּפאכעגנָא יז טָאה סע .טעב ם'ןופ ןעגנירּפשוצ

 .רָאדירָאק ןיא ,טייז רענעי ןופ סָאלש םעד טכערב רעצימיא גיט

 ּוצ רהיר ַא ךיז טגאוועג טינ ענירעוועפ טָאה טונימ ַא ןעגעג

 ןעגנולקעג רהיא טָאה סע ןוא ,טרעהעגוצ ךיז טָאה יז ;ןוהט

 ןוא ץראה טכאמעג ךיז יז טָאה ךילדנע רעבָא .ןערעיוא יד ןיא

 -ענ ןיא יז .רָאפ טמוק סע סָאװ ןעהעז ֹוצ ןענאטשעגפיוא זיא

 טנעפעעג לעסיבַא טָאה יז ; סיפ עסעפרָאב יד טימ ,?יטש ןעננאג

 *וצ אזַא טּפַאכעגנָא יז טָאה סע ,רעמיצ ףָאלש םעד ןופ רהיט יד

 "וצ ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג סאלב .ןעצנאג ןיא זיא יז זַא ,רעט

 טָאה יז סָאװ דליב סָאד :דמעה רהיא ןיא טעשטרָאקעגנעמאז

 ןוא טרָא םוצ טדימשעגוצ יװ יז טָאה ,רעמיצ-סע ןיא ןעהעזרעד

 .גנורעדנואוורעפ ןוא קערש טימ טליפעגנָא יז טָאה

 -ענרעטנוא ,ךיוב ן'פיוא ,דרע רעד ףיוא ןעגעלעג זיא ָאבור

 ןעסיירפיוא ןיא ןעטלאהעג טָאה ,סנעגיובנעלע יד טימ טרַאּפש

 ןעבענ .רהעש א ןופ עפליה רעד טימ טעקראּפ ןופ לעצעלק סָאד

 ןוא ןעטכיולעגוצ םהיא טָאה סָאװ ,טכיל ַא ןענַאטשעג זיא םהיא

 ןערעייהעגנוא ןייז עילעטס רעד ףיוא ןעפרָאוװעגפיורא טָאה

 וצ םינּפ סָאד ןעגיובעגוצ רע טָאה טונימ רעזעיד ןיא .ןעטאש

 טקוקעגניירא ןיהַא טָאה ןוא ,טעקרַאּפ ןיא בורג רעצראווש רעד

 טימ ןעסָאגעגנָא ןעוועג זיא טכיזעג ןייז .ןעגיוא עטיירּפשוצ טימ

 טָאה רע  רעדרעמ ַא ןופ טכיזעג ַא ןעוועג זיא סָאד ,טולּב
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 נָאטהעוו ַא --- ,ןיירא ליומ ןיא ןעמוקענ רהיא זיא סָאװ רעטשר
 -עּפס ַא ןעבָאה טזומענ טָאה יז ןעכלעוו בעילוצ ,עינק רעד ןיא

 ןערהָאפעג יז זיא הירפ רעד ןיא גאטיירפ ןעדעי ןוא .טסילַאיצ
 קַאשז ןעכלעוו ,גוצ-לענש ן'טימ ןעבעיז ףיוא טונימ גיצרעיפ
 ןיא גָאט םעד טכארברעפ םהיא טימ טָאה ןוא ,טרהיפעג טָאה
 ןעבעיז בלַאה גוצ-לענש ן'טימ ןעמוקעג קירוצ זיא ןוא ,זיראּפ
 טכילפ רהיא ראפ ןעטלאהעג יז טָאה גנאפנָא ןופ .,טכאנראפ
 : עינק רעד טימ רהיא טהעג סע יװ ,ןעלהעצרעד וצ ןַאמ- םעד

 זַא ,גידנעקרעמעב רעבָא ;.רעגרע טרעוו סע ,רעסעב טרעוו סע
 ןעצנאג ןיא רָאג יז טָאה ,םהיא טגָאז יז סָאװ טינ וליפא טרעה רע
 -עוועפ טנעלפ לָאמ סעכנַאמ .םעד ןופ ןעדער ֹוצ טרעהעגפיוא

 ?רע טסייוו יצ ,ןענערפ ךיז ןוא ןַאמ רהיא ףיוא ןעקוק עניר
 אזַא ,טכוזרעפייא רעדליוו ַאזַא טימ ,שנעמ ַאזַא זַא ,סע טמוק יו
 העזָאלטסואוועב ַא ןיא דּרָאמ ַא ןעגנאגעב טָאה סָאװ ,שנעמ
 ַא ןעבָאה וצ ןעביולרע רהיא לָאז שנעמ אזַא --- ,טייקדליוו
 טָאה יז ;ןעבילנ טנעקעג טינ סע טָאה יז ?ררעבָאהבעיל

 .רעמוד ץלא טרעוו ןאמ רהיא זא ,ןעביולנ ןעביוהעגנָא ךאפנייא

 רעטלאקזזייא ןייא ןיא ,רעבמעצעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 תיוא .ןאמ רהיא ףיוא טראוועג גנאל .ענירעוועס טָאה ,טכַאנ
 ן'טימ ןערהָאפסיורא טפראדעג גָאטראפ יז טָאה ,גאטיירפ ,ןעגרָאמ
 גיטראפ ךילנהעווענ יז טנעלפ רעהירפ גָאט ַא טימ + .גוצ-לענש

 ןיא זַא ,רעריילק יד טיירגנעגוצ ךיז טָאה ,טעלאוט רהיא ןעכַאמ
 יז טָאה ךילדנע .רעלענש יו ןערעוו גיטראפ יז לָאז הירפ רעד

 ָאבֹור .טכַאנ ייב סנייא םורא ןעפָאלשעגנייא זיא ןוא טגעלעג ךיז
 ןעמוקענ םייהַא רע זיא לָאמ ייווצ ַא .ןעמוקעג טינ ץלא זיא

 ןייז וצ ןעבעגעגרעביא ןעצנאג ןיא ךיז טָאה רע .גָאטראפ ןיוש
 -בָא טנָאקעג טינ ןיוש ךיז טָאה ןוא ,טפאשנעדייל רעדנעגייטש
 זיא ,ןעטנוא ןופ לאז רעניילק א ואוו ,עפאק רעד ןופ ןעסייר

 +: ץאלּפ-ןעטרָאק ן'תמא ןַא ןיא ןערָאװעג טלעדנאוורעפ זייווכעלסיב

 עסיורג ףיוא "עטראקע , ןיא טלעיּפשעג טציא ןיוש טָאה ןעמ
 .ןעמוס

 -עוועס ךיז זיא ,ןיילא טפָאלש יז סָאװ ,ענעדירפוצ ץנַאג ַא
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 + ,עלבעל םַאדַאמ טימ טנעירקוצ ךיז טָאה ענעמַאליפ ,ןעיײרעקנַאצ

 טפיוקרעפ טשרמולכ והיא סָאה יז זַא ,תוליכר ערהיא רעביא

 ןעוועג זיא עכאזרוא עניטכיר יד רעבָא .ןהֹוח עט'רגּפיענ א
 ךָאנ .טעדניירּפעב ךיז ןעּבָאה ן'ענירעוועט טימ ענעמָאליפ טָאװ

 יד ןיא ןעפָארטעג לָאמַא ן'ענירעוועס טָאה עקעּפ סָאװ ,םעד

 ןוא ןעקוקיקעװַא לעסיבַא טזומעג יז טָאה ,ן'קַאשז ןופ טמערא

 ךוֿבכ רעד ,ןירעּבָאהּבעיל ס'ועצייה ן'טימ טעדניײדֿפעב ןערעוו

 עטסנהעש יד ,לעּפיײװצ ענהֶא ,עמַאד ַא טימ טנאקעּב ןייז ּוצ
 -עגניירא ן'ענעמַאליפ טָאה ,עיצנַאטס רעד ףיוא עטסלעדע ןוא

 יד ןענעג ,יורפ ס'ריסאק םעד ןענעג דנאה ןיא עפאוו א ןעבענ
 ןיא עּכלעוו ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה יז יז ,ןירעגירטעב עטלַא
 ףיוא טָאה ענעמָאליפ .ןעטייקגיטכערטרעדינ עלא ףיוא גיהעפ
 יד זַא ,ןעירשעג טָאה ןּוא טּוַאק רעד ןיא סָאװ םגָאזעג רהיא
 - ,ץיִאבור וצ טרעהעג טָאג ן'פיוא סױרַא טהענ סָאװ .,רישדַאװק
 טינ יז םהיא עלבעל טַארַאמ ןּופ גיטכערטרעדינ זיא סע זַא ןוא

 ןהעג וצ ןעביוהעגנָא סע טָאה ןפוא ן'ַאזַא ףיוא .ןעבעג וצ

 ןעמונעג טָאה יז ןעוו טּפיוהרעביא ,עלבעל םַארַאמ טימ טכעלש -
 ן'טימ ןעקאּפ וצ יז םוא ,ןָאשיג ?עזאומרַאמ ךָאנ ןערונָאוּפש
 =נרע ןיא טכארּבעגניירא רֹונ יז טָאה סָאד .;ןעטסײמדזָאוצנַאטפ
 רעבָא ,טקאּפעג טינ יז טָאה ייז .: ןעטייקכילמהענעגנאנוא עטס

 גידנערעהרעטנוא ןערָאוװעג טקַאּפעג ןיילַא יז זיא קילננוא םוצ

 טגערעגפיוא רהעז זיא ידַאבַאד עיס'ס .דהיט רעד רעטנוא ףיז
 -רעטנוא ןייז טרהעלקרע טָאה ןוא ןערינָאיּפש םעד ןופ ןעוועג

 -ראווק יד ןעגירק ךָאנ ןעליוו סָאבור יד כיוא זַא ,ןעלומ ,רעפלעה

 .גנורעדָאפ רעייז ןעּביירשוצרעטנוא גיטרעפ רע זוא ,,דימ

 טָאה ,רעגידוועדער ןייק טינ טּפיוהרעביא .,ןעלומ ןעװ ןוא
 ןופ רָאדירָאק ןיא טָאה ,רעטרעוו ס'ידַאבַאד עיס'ס .טּפָאהרעדיװ

 ױזַא -- ,המחלמ ַא טרעקאלפעגפיוא ןעטייווצ ן'זיב 'קע ןייא
 .טלעיּפשוצ ןעלהיפענ יד ךיז ןעּבָאה

 ,ןעטייקכילמהענעגנאנוא עדנענייטש עלא עועיד ןעשיווש
 -יירּפ --- גָאט ןעטוג ןייא יוװ רהעמ טינ טאהענ ענירעוועס טָאה
 רעד --- ץיורת יַא טכאוטעגסיוא יז םָאה ןָא רעבָאטקָא ןופ גאט
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 ךיז טעװ רע זַא ,טעשארטסעג יז :רע טָאה ןעטְסיופ עטסעלּק
 -עווּבא ןייז ןיא ןענאוו רונ טעוװ יז ביוא ,לעטש }1 פיוא ןעטיוט

 וליֿפא ןענע'בננ'סיורא ןוא לעטערב סָאה ןעביוהוצפיוא טייהנעז
 .ןעבָארנעב ןֹוא טיוט זיא'ַס -;! טִינ לָאמ ןייק ,ןיינ .םִיִטנַאַּפ ןייא

 ןּוא ,ןעּבילבעג עטיומ א ךיוא זיִא ןיילא ענירעוועס רעבָא

 .תמ םעד ןעההירוצנָא קנארעג םייב ןעמונעגנָא קערש א יז טָאה'ס

 ןופ ןעבּוַאטש עדייַּב רעסעב ןעלעוו יז ןוָא ,טיוג יד ןַעמוק לָאז
 ןיוש יז ןעבָאה רהעמ ,ךילקריוו ןוא .דלעג םעד ןעבעג ּרענְגֹוה

 רעה ןֹופ טייצ יד ןיא וליפא ,םעד ןעגעוו ןוהטעג סּפיּפ ַא טינ

 ,זיאלּפ סָאד ןערהירנָא ןענעלפ םיפ ערעייז ןעוו .טיוג רַעטִּסַערג
 ,נָאטהעוװ ןּופ ?היפענ ןעכילנערטרענוא אזַא ןעלהיפרעד ייז ןַעֶנעֶלְּפ

 .טרָא סָאד ןידיימוצסיוא ןעגנאפעגנָא ןעּבָאה ייז זַא

 .ארפָאמ-עד"אורק רעביא ןעיירעגירק עיינ ןעמוקעגנ ןַענייז ןאָד

 =ענ ךיז ןענָאה ייז ןוא ? זיוה סָאד טינ ייז ןעפיוקרעפ םוראוו

 ּ?ָאז סָאד םוא טינ רָאנ ןעֶוהַט ייז זַא ,ןַעַפּריוורָאפ ןעכאמ ןעמונ

 ניטפעה ךיז טָאה ,רעהירפ יז ,אֵּבוּדד-..ןעּרעו טְפיֹוקְרעֶפ רעלענש

 ןעדעי טנעלפ ענירעוועפ ןוא ,םעד ןיִא ןֹוהש וצ סָאװטֶע טנאזטנע

 עטמיטשעּבנוא ןעגירּק ,ן רַאזימ/ וצ ןַעבִירַׁשַעג טָאה יז ָסָאװ ,לָאמ

 יד ,רעטנורא ןעלאפ ןעטּכורפ יד ,םינוּק ןייק אטינ -.: ןַעטרָאװטנַא

 :טינ ייז טְסעיגעב ןעמ- ?ייוו ,טיינ טסקאוו גראוונירנ

 טַאהענ ןיֹוש ךיז טָאה עכלעוו ,עהור יד זיא ּךאלסיִּב וצ

 -רעפ .רעדעיוז ,ָאבור עילימאפ רעד ןיא טְּלעטשעֶננייַא ּקירוצ
 .טרהעצרעפ יז טָאה רעֶבעיִּפ .רעכילקערש ַא ךיילנ יו ,ןעדנואווש

 ענעטפאהעב סָאד -- ,טייהנעדירפוצנוא יד ריפ ןעכאזרוא עלא

  ןעדעי טימ ןענייז --= ,רעבָאהבעיל רעטכארבעגניירא .רֶעה ,דלֲעג
 קֶּלאֹפ רָאּפ סָאד ןעבָאה ייז ; ןערָאװעג טרעקרַאטשרַאפ .גָאט

 .ןעטייווצ םעד ןעגענ רענייא טציירעננָא ןוא טּדיישֲעגרֲעּדְנאַנוּפ

 ןערָאװענ ייז ןעבעל סָאד זיא ,גנוגערפיוא רענידנעטש רעד ןיא
 .םוניהנ רע'תַּמַא ןא

 ננופערטנעמאזוצ עכילקילננוא יד ןיא זיִא ענטסימוַא יו

 רעטופ רעד טימ ןעגנאגענ סעלא ס'ָאבוּר יד ,ןעדנעטשמוא יד ןופ

 ןוא תוליכר עיינ ןעּביױוהעגנָא ךיז ןעבָאה רָאדירָאָק ןיֵא .ַבָארַא
*ֿ 
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 סע ויא .טרַאנעג םהיא טָאה יז סָאװ ,עסיבנעסיוועג םוש ןייק
 טכארבעג טינ ןיילַא טעמכ ןעד יז רע טָאה { דלוש ןייז טינ ןעד
 רעדעי ךיז טָאה גנודיישוצ רעמאזגנאל רעזעיד ןיא ? וצרעד
 "עב וצ ךיז םוא ,קַאמשעג םענענייא ןייז ךָאנ טריזומַא ייז ןופ
 קרַאטש ױזַא ייז טָאה סָאװ ,להיפעג ןערעווש םעד ןופ ןעיירפ

 טכער סָאד יז טָאה -- ;ןעטרָאק יד טאהעג טָאה רע .טקירדעג

 "עג ןעטסיימ םא יז טָאה סָאװ רעבָא - .רעבָאהבעיל ַא ןעבָאה וצ

 טפאשגנע יד ןעוועג זיא ,ןעריטסעטָארּפ טכאמעג יז ןוא טרענרע
 "רעפ ןעגירנעטש ןייז בעילוצ ןעטילעג טָאה יז סָאװ ,דלעגנ ןיא
 "לעב םעד ןופ ןעגעלפ עניד'נעקנארפ ףניפ יד טייז ,ןעריל

 יז טגעלפ ,"ןָאעלָאּפַאנ , עפאק םעד ןיא ןהעגרעביא טייקשי'תיבה

 .טערג ןעשאוו ן'ראפ ןעלהָאצעב וצ סָאװ טימ ןעבָאה טינ לָאמַא
 עלעיפ ןופ ןוא ,ןעיײרעשַאנ ןופ ןענאזטנע טזומעג ךיז טָאה יז
 .ןעטייקגיניילק טעלַאוט

 טגעירקוצ בייוו ןוא ןַאמ יד ךיז ןעבָאה דנעבא ןעזעיד ןיא
 ןיוש טָאה ָאבור .ךיש רָאֹּפ ַא ןעפיוק ןופ ענארפ רעד רעביא
 -שיט םעד ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה ןוא ןהעגקעווַא טפראדעג
 ןעמונעג טָאה ןוא ,טיורֿב ?עקיטש ַא ןעדיינשוצבָא ךיז רעסעמ

 רךָאלפיש ַא ןיא טרעגלאוועג ךיז טָאה סָאװ ,רעסעמ ןעסיורג םעד

 סָאװ ,ןַאמ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה ענירעוועפ .טעפוב םעד ןופ
 יז ;ךיש יד ריפ קנארפ ןהעצפנופ יד ץְלַא רהיא טנאזטנע רע
 ןוא רהעמ ץלַא זיא יז .ןעגירק וצ ייז יוװ טסואווענ טינ טָאה

 ןוא ,גנורעדָאפ רהיא טלָאהרעדיױװ טָאה ןוא .ןערָאװעג זייב רהעמ

 -עגנָא רעגניפ ן'טימ יז טָאה גנולצולּפ .,טגאזטנע ץְלַא טָאה רע
 -עב ןעוועג זיא סע ואוו ,טעקראּפ םעד ןופ ץאלּפ ן'פיוא טנייצ
 טָאה ןעטרָאד זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןוא ,ארומ רעייז ןעטלַאה

 ןוא ןערָאװעג סאלב קרַאטש זיא ָאבור .סע ליוװ יז ןוא ,דלעג רע
 ןיא קירוצ ןעלאפעגסורַא דנעה יד ןופ םהיא זיא רעסעמ סָאד
 יז טעװ רע זַא ,טניימעג יז טָאה עלייוו ןייא ןיירא דָאלּפוש

 סָאד זַא ,גידנעשטּפעש ,רהיא וצ וצ זיא רע לייוו ,ןענָאלש דלַאב
 -עכיילג ךיז טעוו רע זַא ,ןערעוו טליופרעפ טרָאד טעוװ דלעג
 -ראפ טימ  .ןערהירנָא םעד ןיא ךיז רעדייא דנַאה ַא ןעדיינשבָא

= 



 היה ץניסיפ-ייווצ יד 206

 םהיא זא ,דערסיוא ן'טימ ןעהענסיורא גאטימ ן'כָאנ דלַאב ורע

 ןיא רעּבָא .טפול רעשירפ רעד ףיוא סיורא זומ רע ןֹוא ,טקיטש

 דָאּפַאנ  סַאג רעד ןיא עפאק ַא ןעכוזעב ָאבור טציא טגעלפ ן'תמא
 -רעטנוא םעד ,ן'שָאק טימ ןענעגענעב ךיז טנעלפ רע ֹואוו ,"ןָאעל
 -שילעק עכילטע ,גינעוו ןעקנורטעג טָאה ָאבור .ראסימָאק-סננוכוז

 ,ןעטרָאק וצ טסול ַא ןענָארקעג טָאה רע רעבָא ;םָאר ךעלעק
 טנעלפ רע .טפאשנעדייל ַא םהיא ייב ןערָאװעגנ זיא סעכלעוו

 ןוא ,ןעלעיּפש םייב רונ ןעסעגרעפ סעלא ןיא ןוא ןעבעלפיוא

 .טעקיּפ ןופ ןעיטראּפ עכילדנענוא ןיא ןעפעיטועפ ךיז טגעלפ

 ,סינשזָאיטראק רעכילטפאשנעדייל ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,שָאק
 ןוא ;טנאסערעטניא ןעיטראּפ יד ןעכאמ וצ ןעסָאלשעב טָאה
 -עי ןופ .יטרַאּפ ַא קנארפ ףניפ וצ ןעלעּפיש ןעמונעג ןעבָאה ייז
 טקעדטנע ,גנורעדנואוורעפ רענענייא ןייז וצ ,ָאבור טָאה ןָא טלָאמ
 ,רלעג וצ רעייפ ןימ ַא טלהיפרעד טָאה רע ; הלעמ עיינ ַא ךיז ןיא

 ןוא ,ןעשנעמ םעד ףיוא טסערפ סָאוו רעביפ רעשרעייפ רעד
 ןוא ענאל ןייז טימ ןעריקיזיר ןעטרָאק יד בעילוצ םהיא טגניווצ

 .ןעבעל ןייז טימ ראנָאז

 טינ רָאנ ןופרעד גנוניטפעשעב ס'ָאבור ְּךֶאֹנ טָאה ?ייווהעד
 ,ןערָאװענ יירפ רונ זיא רע יו ,ןהענקעוַא טנעלפ רע ; ןעטילעג
 טנעלפ ,ףיוא ןייז טפראדעג טינ טָאה רע ןעוו ,טכענ יד ןיא ןוא

 .נָאט-ראפ רענייז ַא רעיפ----יירד יו רעהירפ טינ ןעמוק םייהַא רע
 טָאה יז --- טנָאלקעב טינ רָאנ ףיורעד ףיוא ךיז טָאה ענירעוועס
 ץִלַא םייהַא טמוק רע סָאװ ראפ ,טכאמענ עפריוורָאפ רונ םהיא
 ,ראפרעד ןעוועג זיא סָאד ;ט'זנורב'עגננָא רערהעמ ןוא רערהעמ
 ןעביױהעגנָא ןיוש טָאה רע ,ןעגנאגעג טינ רהעז זיא םהיא לייוו
 .ןיירא תובוח ןיא ןעכירק וצ

 סיזרא ן'ָאבור ןוא ן'ענירעוועס ןעשיווצ זיא ,דנעבא ןיא לָאמַא

 ;ןַאמ רהיא טסַאהעג טינ ךָאנ טָאה ענירעוועס .געירק עטשרע יד

 ,ןענָארטוצרעביא םהיא רעווש ןעוועג ןיוש רהיא זיא סע רעבָא
 יױזַא ןעוועג טלָאװ יז : ןעבעל רהיא טקירד רע זַא ,נידנעלהיֿפ

 טימ טקירדענ טינ רֹונ יז טלָאװ רע ןעוו ,ךילקילנ ױזַא ,יירפ

 טאהענ טינ רָאנ יז טָאה םעד ץוח ַא ןוא !טייהנעזעוונא .ןייז
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 (טנ= נט

 וצ םהיא רהעמ ןוא רהעמ ץלא טנאלּפעג .,,טרחעקדאפ סָאד !טָאה

 ןוא ןעמהענמורַא םהיא טגעלפ יז זַא ןעצנַאג ןיא ןעלהעצרעד
 ןוא טקירד רהיא זַא ,ןעריּפש טו ;ןיוש דע :טגעלפ ;ךיז !וצ .ןעקירה

 ןיא ןעגנירדוצניידַא ט'שלח יז זַא ןוא ,טערקעס דהיא :טקיטש

 טגרעוו סע סָאװ ,,ןופהעד ;ןעּכַאמ וצ רעגנירג ךיז :םוא ,ןעצראה ןייז

 ;רערעילג יעלא עּוהיא ךרוד ההיא טגעּקפ רעטיצ א ןוא :;ױזַא יז

 יד ףיוא ןעלעטשבָא רחיא ךיז ןוא זלַאה םעד ןעקיטש דהיא ןוא

 -?ואוונָאק ןיא ענייא ייב יו ,טָא ןוא .ץפיז רעפעיט יא יו ןעּפיּפ

 ןיוש יז טעוו:טצעי ,טקיטשראפ יוװ עמוטש רהיא :טדעוו .,סעיפ

 טכאמראפ .שוק .ַא טימ .,לענש עבָא ......ןעלהעצרעד ןעכיוהנָא

 רע .טקערש .,טגיהורנואעב !קרַאטש ;!ןוא .,?יומ סָאד ּקַאשז רהוא

 -קעווא .ןעמ :ףּראד סָאװ וצ + ,ןייז הדומ .םהיא ףיז ּ?ָאז יז זַא ,,ךיז

 ןעד ןעמ ןָאק !?עטנאקעבנוא סָאד טָא יוז ןעשיווצ .ןעלעטש
 רע ןּוא ?'קילג רעייז ןערעהנע טינ טעוו :סָאד זַא .,ןענָאז דעּכיז

 "ברוד .םהיא טגעלפ ךורקס א ןוא ,הנכס :ַא סיּפע טרעיּפשעג טָאה

 -הירוצ וצ רהיא טימ .ךיז קנַאדעג .םענייא םעד ןופ זיוקב ןעמוהענ

 -העפ ,גיטנעק ,םהיא טָאה יז ןוא .עטכישעג רעגיטולב רעד ּוצ ןער

 ,טעשטסאלעג רהעמ ץלַא םהיא וצ ךיז טָאה יז ;ןּוא ;  ןענַאטש

 וצ רונ ןערָאװעג .ןעפאשעב זיא סָאװ ,עכילטרעצ :ַא:;עדנעכעיל יא

 -נעדיול עטסעדליוו יד .ןּוא - ;ןערעוו וצ טבעילעג ;ןּוא ןעבעיק

 ראגָאז לָאמַא ןעגעלפ ייז .ןוא ,ןָא רעדיוו ןאד יז טפיירג טפאש

 ן'פיוא ןערעדנַא .םייב רענייא .,ןייזטסואוועב .סָאד ןערעילרעפ

 ,ולַאה

 . ןוא ,ןערָאװעג רעדעווש ןיוש :ָאבֹור זיא א רעמוז ןופ :ךָאנ -.?

 ןוא טייקכילהערפ יד ןענָארקעגקירוא טָאה יוחפ ןייז רחעמ ?סָאװ

 ןערָאװעג טרעטלעעג ץלַא רע זיא ,רהָאי גיצנַאװצ ןופ טייקשירפ יד

 רע טָאה ,גנוניימ .ס'ענירעוועפ-ךָאנ .;טערומכעגנָא רהעמ ץילַא ןוא

 אבור .ןעטַאנָאמ רעיפ ,עטצעל יד ראפ ןעטיבעגמוא :קרַאטש ךיז

 םהיא ןּוא דנַאה .ס'קַאשז טקירדעג .,רעהירפ יװ ;ץלַא ךָאנ 'טָאה
 רע ןעוו ,ןערעוו רעטנומ רונ .טנעלפ .ןוא ,ךיז 'וצ .ןעדאלעגנייא

 ןיא גנואיירטשוצ עזעיד רעבָא שיט ןייז ייב ןעהעזעג'םהּוא טָאה

 טנעלפ טפָא ץנאג ןוא .,םהיא ריפ ןעוועג .גונעג דהעמ 'טינ ןווש
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 םוצ ןענָארטענוצ ,סאּפש ףיוַא ,יז רע טָאה ,רעטסַיימ?ןָאיצנַאטס

 ןעבָאה ייז עכלעוו ןופ ,טייקטנאוועג עשירַאנ סיוא ךאפנייא ,טעב

 ןופ ןוא .ןעסעגרַאּפ עדייב ךיז ןעבָאה ייז ןוא ; טכאקעג עדייב
 ןוא :ןענענאה טלעטשענ טינ רהעמ ןיוש ךיז יז טָאה ןָא טלָאמעי

 עבלאה ְךָאנ ,תבש ןוא גאטשרענָאד רהיא וצ ןעמוק טנעלפ קָאשז

 טינ ןעבָאה ייז .ךילרהעפעג גידלאוועג ןעוועג זיא סָאד .טכַאנ

 זָאה ןופרעד ןוא ; םינכש יד רעביא ,ןוהט וצ רהיר ַא ךיז טנאזועג

 .ןעריירפ עייג ןוא טייקכילטרעצ עטלעּפָאד ַא טרעיּפשעג יז ןעב

 יד ןיא ןוא ןעריצאּפש ןהעג וצ קשח ַא ןָא ייז טְּפַאַכ טפָא ןוא

 ענעפָאלטנא יוו ,טכאנ עטלאק יד ןופ טיוקמאזנייא ערעטפניפ

 ןעבָאה רעבמעצעד ןיא .ןעסיורד ןיא םורא ייז ןענעקנַאלב תויח

 .טסָארפ ןערעטיב ַא ןיא טעבוילעגמורא ױזַא ךיז ייז

 יֹוזַא ךיז ןעבעל ענירעוועס ןוא קאשז יוװ ,ןיוש טַאנָאמ ךעיפ

 ןעוועג תמאב עדייב ןענייז ייז ,עבעיל עדנעסקַאװ ץלַא רעייז ןיא

 רעייז ןוא ,רעצרעה ערעייז ןופ טייקנייר יד ןיא טשירפענבָא יוז

 -עב ןֹוא עבעיל עטשרע רעייז ןופ עטשאררעביא יו ,דלושנוא

 - רעסערג ץלַא זיא עדייב ןיא ןוא ,עקסאל עטסעדנימ יד ןופ עטפיוז
 נַא ן'ראפ רענייא ןייז וצ בירקמ סיּפע ךיז שנואוו רעד ןערָאוװעג

 ןיוש טָאה רע .ןענעיד רעסעב טעװ סע ןעמעוו רעװ ,ןערעד

 ןוֿפ ןערָאװענ לוצנ זיא רע זַא ,טַאהעג טינ קפס ןייק רָאנ רהעמ

 םהיא טָאה ,יז ןעק רע טניז -- :טרובעגנ ןופ תאלוח עכילקערש ןייז

 ,ַאולַא ,טמוק  .דרָאמ וצ שנואוו רעד ןעקָאהשעג טינ לָאמ:ןייא יא

 שנואוו םעד ןעגידירפעב ךיוא ןָאק עבעיל עשיזיפ יד זַא ,סיוא

 סנייא זיא ןעדרָאמ ןוא ןערענעב זא ,ןעד סָאד טסייה {?ןעטַײוט וצ

 =ןעשנעמ רעד ןופ שינעפעיט עלעקנוט רעד ןיא עבלעז סָאד ןוא

 םעד וצ זיא רע ; טכארטעג טינ םעד .ןענעוו טָאה קַאשז 4 היח

 ןעקוקוצניירא טנאוועגנ טינ טָאה רע ןוא ,דנעסיוונוא וצ: ןעזועג

 םהיא'טמוק ,סמרא ערהיא ןיא ,לָאמטּפָא ....דחּפ ןופ ןורָא:םעד ןיא

 ןיא ,דרָאֿפ רעד ,ןוהטעג טָאה יז סָאװ ,ןופרעד קנאדעג רעד ןָא

 ,סילב ןייא טימ זיולב ןעווענ הדומ םהיא ךַיז טָאה יז ןעבלעוו
 טָאה םהיא ןּוא ; רעווקס רעלָאיניטַאב םעד ןיא קנַאב רעד ףױא

 ּרעבָא יז ,ןעטייהלעצנייא יד ןעסיוו טלָאוװענ : .טינ וליפא ךיז
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 ןייא ןענַאטשעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט ַא ,ךאלקנעב רעיפ

 .לעסעיש ענרעניצ

 ןעלהיפ ענירעוועס ןוא קַאשז ןעגעלפ ןָא גָאט םעד ןופ ןוא
 -ָאה גידנעטש טינ .ןעמַאזוצ ןייז רונ ןעגעלפ ייז ןעוו ,קילג סיורג

 רעד .ןעגערדסגַאלש ַא ןופ גנוצישעב יד טַאהעג ךיז םורַא ייז ןעב

 ייז טָאה סָאד --- הנבל עדנענייש יד ,לעמיה רעטנערעטשעגסיוא

 -ָאש עטכירעג יד ןיא ןעטלַאהעב ךיז ןעגעלפ ייז ןוא .טרעטשענ

 ַאזַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,ךַאקעקניוװ ערעטסניפ יד ןעכוזבָא ,סנעט

 ןוא טסוגיױא ןיא ןוא .ןערעדנַא םוצ רענייא ןעקירד וצ ךיז היחמ

 זַא ,טכענ עדנרעביוצעב עסיז ענױזַא ןעוועג ןענייז רעבמעטּפעּפ

 ן'זיב ןעסעזרַאפ ױזַא ךיז ןעטלָאװ עטבעילרעפ עכילטרעצ יד

 סָאד ןוא עיצנַאטס רעד ייב לענוט רעד טינ ןעוו ,גָאט ןעללעה

 ייז ןעטלָאו סנעטייוו רעד ןופ ןעוויטָאמָאקָאל יד ןופ ןעפייפ

 ןעבָאה ךַאלטסערפ רעבָאטקָא עטשרע יד רַאגָאז .טדיישוצ טינ

 י ַא ןיא ןוהטעגנָא רעסעב זיולב ךיז טָאה יז .ןעטלַאהעגנבָא טינ יז

 טפלעה ַא טנעקעג ךיוא ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעטנַאמ ןעסיורג

 -עמעק םעד ןיא ןערידַאקירַאברַאפ ךיז ןענעלפ ייז ןוא .ןעטלאהעב

 ןופ יו ,לעטימ ַא ןענופעגסיוא ןעבָאה ייז ?ייוו ,גייצעג טימ לער

 .גנַאטש םענרעזייא ןַא טימ רהיט יד ןערַאּפשראפ וצ גינעווניא

 ןיא ,םייהרעד ןיא ךיז ייב יו טלהיפעג ָאד ךיז ןעבָאה ייז ןּוא

 רשפא ןעבָאה ןעטניוו עזייב יד ןעוו ,סמרוטש רעבמעווָאנ יד

 טָאה ייז וצ רעבָא ,ךַאד ןופ ןעלדניש יד ןעסיײרבָארַא טנָאקעג

 .ןעמוקוצ טנַאקעג טינ וליפא סע

 םעד טַאהעג ןָא טכַאנ רעטשרע רעד ןופ טעמכ טָאה רע

 רעגנע רהיא ףיוא ,זיוה רהיא ןיא ןייז וצ רהיא טימ שנואוז

 ןוא ערעדנַא ןַא רָאנ ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה יז ואוו ,ריטרַאװּפ

 -ַאבעלַאב ןופ ,ןייש ןעניהור רהיא טימ ,עהטרעווסנעשניוו רהעמ

 ,טגָאזעגבֶא גידנעטש םהיא טָאה יז רעבָא ;טייקכילרהע עשיט

 סיוא יו ,רָאדירָאק ם'ניא ןענָאיּפש יד ראפ ארומ סיוא ױזַא טינ

 .טעב-הנותח סָאד טצישעב סָאװ ,דנענוט ?עקיטש ןעטצעל םעד

 םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוי ,גָאט ייב גאטנָאמ ,לָאמ ןייא רעּבָא

 םעד רעביא טמאזרעפ סיּפע ךיז טָאה ןאמ רעד ןוא ,גאטשהירפ
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 "עג ןיוש ךיז טָאה ןוא טניהורעב ךילָדנע ךיז טָאה קַאשז

 -וּלּפ ; ןעילעזאמ-אוסנַארפ ןיא רעגעלטכַאנ ןייז ףיוא ןהענ טזָאל

 ןיא ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה רענעי ; ן'עקעּפ ןָא רע טפערט םיצ

 .ליטש רעד ןיא ןעטלָאשעג ןעצימיא טָאה ןוא ןוהטנָא

 ? רעקניטלַא ןיימ ,ךייא זיא סָאװ ---

 -ָאה ןעטָאידיא יד .טינ רימ וצ טדער ! לעווייט רעד ,הֶא --

 ךימ רע טָאה .ַאינַאװָאס טקעווענפיוא רעדליּפעגנ רעייז טימ ןעב

 }דמעה ןייא ןיא ּפָארַא זיא רע .רעטסעווש ןייז ייב ןעפָארטעג

 ! ףיוא טהיצ ...רעטסנעפ ן'ךרוד ןעגָארטענּפָא םיוק ךיז בָאה'כ

 ...רֹונ טרעה

 א ןופ ןעיירעשטיווק ןוא ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןעבָאה'ס

 -סנַאמ ַא ןופ ?וק רעטכידענ רעד ןוא ,טנָאלש ןעמ עכלעוו ,יורפ

 : .ןעטלָאשעג טָאה ןָאזרעּפ

 זיא יז .ןייב ַא רהיא טכערב רע .ייז ייב זיא סָאד ? ונ --

 זַא ןוא ,רהָאי גיסיירד-ןוא-ייווצ ןופ שנעמ ַא סעּפע ןיוש ךָאד

 ןיימ ,הֶא ...לעדיימ ןיילק ַא יוװ יז רע טעװעטַאק ,יז טּפַאכ רע

 -ייא ןַא ךָאד רהיא זיא רע : ןעשימ וצ ךיז ךיא בָאה סָאװ ! הנאד

 : ! רעדורב רענעג
 =- ,טגָאזעג קַאשז טָאה --- ,טניימעג ךָאד בָאה ךיא ןוא ---

 טפערט רע ןעוו ,זייב רונ זיא רע ,טינ םהיא טרַאַא ךייא טימ זַא

 װ : : .ןרעדנַא ןַא טימ יז

 טינ ךיז רע טכַאמ לָאמ ענינייא ? םהיא סייוו רעוו ,הֶא --

 ...יז רע טעװעטַאק ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,לָאמ ַא ןּוא .גידנעהעז

 זיא יז .רעטסעווש יד ןעבעיל וצ טינ רעבָא םהיא טרעטש סָאד

 רערייא ,ןערעילראפ סעלַא רעסעב טעוװ רע ןוא רעטסעווש ןייז

 -היפפיוא טונ ךיז לָאז יז זיולב ליוו רע .ןעגָאזבֶא רהיא ןופ ךיז

 .ףוס רהיא ןעמוקעג זיא ,ךיא קנעד ,טנייה ! טָאג ןיימ ...ןער

 ןיולב ךיז טָאה סע ןוא ,טרעהעגפיוא ןעבָאה ןעיירשעג יד

 ךיז ןענייז רענעמ ייווצ יד ; ןייוועג ןוא ןעצכערק סָאד טרעהעג

 קַאמשענ ןיוש ייז ןענייז םורַא טונימ ןהעצ ןיא .געוו רעייז קעװַא

 -עג ,בוטש רעניילק ַא ןיא ,ןרעדנַא ןעבעל רענייא ,ןעפָאלשעג

 ,ףאלטעב  רעיפ טימ  טרילבעמעגסיוא ןוא ,ןעלעג טימ טברַאפ
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 ייז ; סָאש ַא ןופ ןערָאװעג טרעטיצרעד גנולצולּפ ןענייז ייז ןעוו

 ;ןעגָאט ןעביוהנָא טלָאזעג ןיוש טָאה'ס .ןעגנורּפשענפיוא ןענייז
 -םיוא םעד רעביא ,?עמיה םעד טסייווהעפ טָאה קעלפ רעסַאלג ַא
 דנוא רעייז ןוא ? סָאש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ .ןיעפ רעד ןופ סוג
 -רעפ וצ גנַאל ױזַא ךיז ָאד טיײקשירַאנ רעייז ,טייקגיטכיזרָאּפ
 ,גנולעטשרָאפ עניטסַאה רעייז ןיא ,לָאמַא טימ ייז טָאה ,ןעמַאז

 -נעגָאי ,טנעה יד ןיא רעװלָאװערז"טימ ןַאס רהיא ןעזיווענ ןיוש

 ;ןעדייב ייז ךָאנ ךיז גיד
 .ןוהט קוק ַא ןהענ ?עוװ ךיא ,טרַאװ .ָאד ביילב ---

 טָאה ָאד ןּוא .רהיט רעד וצ זיב וצ גיטכיזרָאפ זיא קַאשז
 ןופ ףיולעג :םעד טרעהעג טכַאנ רעטכידעג ץלַא ךָאנ רעד ןזיא רע

 רעטנוא טביירט רע יװ ,לוּק ס'ָאבור טנעקרעד טָאה ןּוא ןעשנעמ

 זַא ןוא םיבנג יירד ןעוועג זיא'ס זַא ,גידנעיירש ,רעטכעוו יד
 עכילטע טייז ןיוש .ןעליוק ןע'בננ ןעהעזעג ןיילַא ייז טָאה רע

 ףיז ןעלָאז םהיא זַא ,טכַאנ ַא רעביא טינ טהעגנ סע יו ,ןעכָאװ

 ןופ לַאפנָא ןַא ןיא רע טָאה ,םנייה ןּוא .םיבנג ןייק ןע'םולח טינ
 ,לעיצ ַא ןהֶא רעטסניפ רעד ןיא ןעסָאשענסיױא גנולצולּפ ,אדומ

 טָאה --- ,ןעביילב טינ ָאד ןערָאט רימ !לענש ,לענש --

 -טנע ...ןעכוז רעהַא ןעהעג ייז --- .טלעמרומעג ןַאמ רעגנוי רעד

 : !ףיױפ
 ןוא טפַאשנעדייל רעייז טּפַאכעגנָא רעדעיוו ייז ,טָאה ָאד ןוא

 .טשוקענ ןוא טקירדעג ךיז ,,טמרָאענמוא רעדיוװ ךיז ןעבָאה ייז
 -נעפיולרעגיא טידט עטכייל טימ ,קעװַא ענירעוועס זיא ךילדנע

 ןוא ; טנַאו רעכיוה רעד ןופ טלעטשראפ ,ָאּפעד ןופ גנע? ייד גיד
 ,ןעליוק גרעב יד ןעשיווצ ןעטלַאהעב ?יטש רעד ןיא ךיז טָאה דע

 פייוו ;טעּפש וצ ןעוועג רשפא דלַאב ןיוש טלָאװ ,טנַאזעג תמא םעד

 -עג טימ לערעמעק ןיא ןעקוקניירַא םלָאװעג יקַאט טָאה ָאבור
 יד ; ןייז ָאד ןעזומ םיּבנג יד זַא ,ןערָאװשעג ךיז טָאה רע ;ּנייצ
 יּנַאט ןעמונעג ןעבָאה טײלכַאװ יד ןופ סענרעטנַאל יד ןּופ ןייש
 ןענייז ףוס םוצ ןוא .טנעירקעג 'ךיז טָאה'מ : דרע רעד ףּווא ןעצ

 ןּופ סעכ ןיא ,עיצנַאטס רעד ּוצ געוו םעד טימ קעװַא קירוצ עּלַא
 .שינעגָאי עטסיזמוא רעייז
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 טָאה יז :ךילקילג ןעוועג ךיױא זיא ןיילא ענירעוועס ןוא
 םעד ןופ רהעמ טינ ןיוש םייוו יז ןוא ןעבענענבָא םהיא ךיז

 רעב טינ טצעי דָארג ןָאק יז ןעכלעוו ,ןערהיא ףּפמַאק ןעכילרעניא

 עגנַאל אזַא ןענַאזטנע טפרַארעג ךיז יז טָאה סָאוז וצ .ןעפיירג
 טפרַאדעגנ יז טָאה ,ןעכָארּפשראפ םהיא ךָאד טָאה יז ?טייצ
 -םִיױהַא טנָאקעג טָאה ןופרעד ןעוו לעיצעּפס ןוא ,טרָאװ ןעטלָאה

 יז זא ,ןיוש יז טהעטשרעפ טציא .קילג ןוא ןעדיירפ רונ ןעמוק

 רהיא ןעוו רַאנָאז ,דיירפ עלעקיטש ַא ךָאנ טשרודעג דִימִת טָאה

 -ַָאה ןעבע? ןוא בייק רהיא .ןעטרַאװאוצבָא ןעוועג םֶהענֲעגְנַא זיא
 ,ענעמַאקלָאפ --- ,עבעיל ןופ רהעגעב םעד ןיִא טבעלענ זיולב ןעב
 ןעגייז טייקגיזָאלצרעה עכילרעדיוש ןימ ָא זיֹולְב ןוא --- ,עניבייא

 יוצ ַא יז ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עגירעהירפ עלַא יד ןעוועג
 ןיב .ןעבעל ןעטְּפַאהלַעקע םעד ןיא טרעדיילשעגניירַא ענעקָארש
 יז ,טכערנוא טימ טלעדנַאהענ רהיא ןענעג טלעוו יד טָאה רעהַא

 רֵהייֵא ןוא ...תונמחר ןהָא רָאג ,טולב טיִמ ןוא ץומש טימ טקעלפעב

 -ָאה ,ענידלושנוַא ענױזַא םויה רע ךָאנ ,ןעגיוא עיולב ענהעש ער

 רֵהיֵא רעטנוא רחּפ סיורג ןופ קילב ןעשינַארט םָעד ךיז ןיא ןעב

 ,םעד םעלַא ףיוא נידנעקוק טינ ,ךָאד ןוא .ראאה עצרַאווש ּפָאק

 ץיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא ,יורפ ע'רשכ תמא ןַא ןעבילבעג יז זיא
 ןַעגנוי םעד ןוא ,ןאמ ַא טנַאקרעד טנִייַה יז טָאה ןעבָעל רהיא
 -ֵּלֲעמְׁשרעּפ וצ ךיז נידנעשניוו ;טרעטענרעפ טָאה יז ןעכלעוו ,ןַאמ
 טימ געמ רע ;ענייז זיא יז .טכענק ןייז ןערעוו וצ ,םהיא ןיא ןעצ
 .ליוו רע סָאװ ןוהט רהיא

 גנאלרעפ ךיא .ךימ בָאה ,ךימ םהענ ,רערעייהט ןיימ ,הֶא --
 .טסגנַאלרעּפ וד סָאװ רוג

 ?ןירעשרעה יד טסיב וד ; עטסּרעייהט ןיימ ! ןייג ,ןייֵג =-
 .ןענָלָאפ וצ ךיד ,ןעבעיל וצ ךיד רונ בעל ךיא ןוא

 גנַאל ןיוש טָאה ןעגֶער רעד .קעוװַא ױזַא ןענייז העש ייווצ
 עפעיט א טשרעהעג טָאה ןָאיצנַאטס רעד ףױא ; טרעהענפיוא

 -ענ ךיז טָאה ךילטיידנוא ,ןעטייוו ןופ זיולב ןוא ,טייקליטש
 .םי םעד ןופ נירנעמוק ,עמיטש א טרָעה

 ,ןערעדנא םייב ענייא סְמרָא יד ןיא ןעװעג ְךֶאֵנ ןענייז ייז
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 "יא טינ ,גידנענעכערסיוא טינ ,ענייז ןייז וצ שנואוו ןעכילהעטש
 טָאה שרעדנַא לייוו ,ןייז טזומעג סע טָאה ױזַא .גידנעטכַארטרעב
 -  .ןייז טנָאקעג טינ סע

 םעד ןופ ךַאד ןיא טּפַאלקעג רהעמ ךָאנ טָאה ןעגער רעד

 רעד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא זירַאּפ ןופ גוצ רעטצעל רעד .לערעמעּק

 ןוא גידנעפייפ ,סנעוו ןייז קעװַא ךיילנ ךיז זיא ןוא ,עיצנַאטס

 .טרעטיצעג טָאה דרע יד זַא ,גידנעּפַאלק
 -נואוורעפ טימ רע טָאה ,טצעזענפיוא ךיז טָאה קַאשז זַא

 ןוא ? ָאד רע זיא ואוו .ןעגער א טסעיג סע זַא ,טרעהרעד גנורעד
 טּפַאטעגנָא דנַאה רעד טימ רע טָאה ,ךיז ןעצעזפיוא ן'תעשּכ
 ןעכלעוו ,רעמַאה ַא ןוּפ ?עטנעה סָאד ,דרע רעד ףיוא ,ךיז ןעבעל

 ןעלאפעגרעדינַא זיא רע תעשב ,רעהירפ טלהיפרעד ךָאנ טָאה רע
 ןופ ?היפעג ַא טציילּפרעפ םהיא טָאה םי ַא יו ןוא ,קעז יד ףיֹוא

 טינ טָאה רע ןוא ,ענייז ןעוועג זִיא ענירעוועס !ךילדנע .קילג
 טרעטעמשוצ טינ רהיא טָאה ןוא רעמַאה םעד ןעביוהענפיוא
 טפרַאדעב טינ ךיז טָאה רע ןוא.,ענייז ןעוועג זיא יז .ןעברַאש םעד
 יז רהעגעב ןעוויטקניטסניא ןייז טימ ,הּפילק ןייז טימ ןעלגנַאר
 ,עטיוט ַא ,סעציילּפ יד ףיוא ןעגָארטקעװַא יז ןוא ןענע'גרה ּוצ
 טלהיפ רע ..ערעדנא ייב סיורא סעּפע טסייר סָאװ רעגעי רעד יו

 ,סטכעלש ענילָאמַא רַאפ. עכַאר ּךֶאנ טשרוד ןייז טינ רהעמ ןיוש

 טשרוד םעד ,גיטכיר טינ ךילטנעגייא ןיוש טקנעדעג רע עכלעוו

 -ַאזעגנָא רכז וצ רכז ןופ ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאצ םעד ןעליטש וצ
 ןיא גורטעב ןעטשרע םעד טייז טכעלשעג-רענעמ םעד ייב טלעמ

 ,ענייז זיא ,ענירעוועס ,יז סָאוו סָאד ; ןיינ ...ליוה ערעטסניפ ַא
 ןייז ןופ טלייהעגסיוא םהיא טָאה יז ; גונעת ַא רעטיול זיא

 ,ערעדנַא ןַא רָאג טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה יז ?ייוו ,תאלוח

 םעד טימ טקעדעב ןיוש ןוא ,טײקכַאװש רהיא ןיא עניטכעמ ַא
 -קערש ןימ ַאזַא יו רהיא ריפ זיא סָאד סָאװ ,דרָאמ ַא ןופ שלב
 סָאװ ,םהיא ןופ --- םהיא ןופ רעכעה זיא יז .ריצנַאּפ רעכיל
 "טרעצ ןופ ?היפעג ַא טימ ןוא .טגַאװענ טינ רָאנ ךָאנ ךָאד טָאה
 סעּפע רהיא טימ ןערעוו וצ שנואוו ן'טימ ,טײקרַאבקנַאד עכיל

 .סמרָא ענייז ןיא ןעמונעג רעדיוו יז רע טָאה ,המשנ ןייא יו
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 רע ןוא ענירעוועס ואוו ,גייצעג ן'טימ רעמַאק ןיא ןיירַא זיא רע

 -ענבָא ךיז טָאה םהיא ןוא .ןעטלַאהעב לָאמַא ןיוש ךיז ןעבָאה

 .ןייֵלַא רענייא ױזַא טינ ןיוש רע זיא לירעמַאק םעד ןיא זַא ,טכוד
 -עּק םעד ןופ שינרעטסניפ עטכידעג יד ןיא ןיירַא זיא קַאשז

 ןוא ,ןעמונענמוהַא םהיא ןעבָאה טנעה עטכייל ייווצ - ; ?ערעמ

 ענירעוועס .?יומ ןייז וצ טסערּפעגוצ ךיז ןעבָאה ןעּפיל עמערַאװ
 .ןעוועג סָאד זיא

 ! ןעמוקעג טייז רהיא ! טָאנ ןיימ ---

 ,ןעהעזרעד בָאה ךיא זַא --- ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ַאי --

 רעדייא ןעּפָאלעגקעװַא וצרעהַא ךיא ןיב ,םרוטש א טרעוו סע זא

 ךיז רהיא טָאה סָאװ ,ְּךַא ...ןענעגער ןעביוהעגנָא ּךָאנ טָאה'ס

 ? טמַאזעג ױזַא

 טינ ךָאנ לָאמ ןייק יז טָאה רע ; טמעהטאענ רעווש טָאה יז

 -בָארַא ךיז טָאה יז ; עטכַאושעֶנבָא ַאזַא טסורב ןייז וצ טקירדעג

 יוװ ,קעז ענידעל ףיוא טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ןוא ,טשטילנעג

 ,לעקניוו ןעצנַאנ ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,עּפַאנַאק עכייוו ַא ףיוא

 -ַאפענמוא זיא ,סמערָא ענייז ןופ יז גידנעזָאלסױרַא טינ ,רע ןוא

 טָאה'ס ;טנָאקעג טינ ךיז ייז ןעבָאה ןעהעז .רהיא ןעבעל ןעל

 יו ייז םורַא זיא סעלַא ןוא .ּפעק יד טהערדראפ יװ ייז ךיז

 .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ-

 טרָאװ רעד זיא ,ןעשוק עסייה ערעייז' ןופ ןעפורעגסיורַא

 טָאה טולב-סנעצרעה רעייז ןוא ,ןיירַא ?יומ ןיא ןעמוקעג ייז "וד,

 ...טשימעג ןעמַאזוצ ךיז

 ...טרַאװעג רימ ףיוא טסָאה וד ---

 -ענ ריד ףיוא בָאה'כ ,טרַאװעג ריד ףיוא בָאה'כ ,הֶא ---

 ' ....םרַאוװ

 ןהֶָא טעמכ ,טונימ רעטשרע רעד ןופ ,םעד ךָאנ ךיילנ ןוא

 ןעננואווצעג יווװ םהיא גנונערפיוא רהיא טימ יז טָאה ,רעטרעוו

 טָאה יז ,ןעהעזעג סיוארָאפ טינ סָאד טָאה יז .ןערהענעב וצ יז

 ךָאנ טנייה םהיא טעוװ יז זַא ,ףױרַאד טנעכערעג טינ וליפא

 קילנ ןעטעטרַאװרענוא רהיא ןיא םהיא טָאה יז זַא ןוא .ןעהעז

 -רעדיוונוא ןַא ןופ ןערָאװעג טּפַאכעגנָא םיצולּפ יז זיא ,ןעהעזרעד
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 ּסָאד טלעקיוועגנייא ןעוועג זיא'ס 'ואּוו רעיּפַאּפ עטעפ סָאד ןעמונ

 טָאה לעשעלּפ סָאד ; ןוהטענ רעדיילש ַא סע טָאה ןוא ,שיילפ

 סעֶלַא סָאד טָאה רע --- .לעקישַאק ןיא טנעלעגניירַא קירוצ רע
 ןוא ןערעק וצ טנהָאוװעג ןיא סָאװ ,רענעיד יא יוװ ,טמַארענּבָא

 ןענער רעד רעבָא ,טרעהענּפיוא ןיוש טָאה רענוד רעד .ןעשַאוו

 .טיּנ

 ןיא ,געוו ןיימ רימ ךיא העג --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ונ --

 .ןילַא ךייא זָאל

 ,ךָאנ טנעגער סע זַא -- ,טרעפטנעעג קַאשז טָאה ,הֶא --

 ,ריטרַאווּק סנענעוו-רעטנוא רעזנוא ףיוא ןהענ רעסעב ךיא לעוו

 יףָאלש א ןעוועג זיא ,רעטייוו ןַאּפש ַא ,ָאּפעד ן'טימ ךיילג

 "עלפ סע ּואוו ,ןעכיצ ענעניסורַאּפ טימ ,ןעצַארטַאמ טימ רעמיצ

 יז ןעוו ,ךיז גידנעוהטסיוא טינ ,ןענעלוצ ןעשנעמ יד ףךיז ןעג

 רעיפ-יירד .ַא זיולב דװַאה ןיא ןעטרַאוו ּוצ ןעמוקסיוא טנעלפ

 זיא רעצייה רעד זַא ןעהעזרעד טָאה רע זַא ,ףילקריוו ןוא .העש

 וצ געוו םעד ףיוא ןענער-סונ םעד ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 ןוהט ףיול א טגַאװעג ףיז קַאשז טָאה ,אינַאװָאּס ןופ 'זיוה סָאד

 רע .טגעלענ טינ ךיז רע טָאה ןענעל רעבָא .רעמיצ-הור םעד וצ

 זיא גינעווניא לייוו ,רהיט רענעּפָא רעד ןָא טנהעלעגנָא ךיז טָאה

 י-סיוא ןעגעלעג זיא בוטש ןיא .ןרעוו וצ טקיטשרעד סייה ןעוועג

 .טעּפָארחעג טָאה ןוא ,ןעּפָא ?יומ סָאד ,,טסינישיַאמ יא ןעניוצעג

 טָאה קַאשז רעבָא ,קעװַא .ױזַא ןענייז טונימ עבכילטע ךָאנ
 םעד ןעגעג 'החיצר ןייז ןיא .ןעפָאה וצ טרעהענפיוא טינ ץלַא ךָאנ

 רעד טציהוצ רהעמ ףָאנ םהיא ןיא ךיז טָאה ,לובמ ןעקסטָאידיא

 טרָאד ןייז וצ יבַא ,ןיילַא רענייא ןיהַא ןהענ וצ שנואוו רעשירַאנ

 "עג םהיא ייב זיא סָאד .ןעמוק טינ לָאז ענירעוועס ןעוו וליפא

 ךיז טָאה דע ןוא ,ןעזעוו ןעצנאג זייז ןופ שינפרערעב יד ןערָאװ !

 זיא רע ןוא ,ןעגער ןיא סױרַא זיא ןוא ןעטלאהעגנייא טינ יקַאט

 "מוּרַא ךיז טָאה ןּוא ,עלעקניוװ ןעטבעיפעג רעייז וצ ןעגנַאנעגוצ

 ןעהייר ייווצ ייד ןעשיווצ ?עפענ ןעטכַאמראפ םעד ןיא טהערדעג

 -ענ םהיא ןענייז ןעּפָארט עסיורג :ןעליוק גרעב ענעטָאשעגנָא

 ןוא ; ןעניוא יד ןעסָאנראפ םהיא ןעבָאה ןוא םינּפ ן'ףיוא ןעלַאֿפ
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 .סרעמע ןופ יו ןעסעיג ןעמונעג רעדיוו טָאה ,טרעהענפיוא טַאהעג

 םעד ןעטלַאהעג רעסעמ ץיּפש ן'ףיוא טָאה רעכלעוו ,עקעּפ

 .טכַאלוצ ניצרַאהטוג רעדעיוװ ךיז טָאה ,שיילפ ןעסיב ןעטצעל

 = ? טגיטפעשעב ױזַא סעּפע טנייה טייז רהיא ,עשזיסָאװ
 ןעמ ןָאק ,ךייא ןוא ךימ ,עדייב זנוא ! םה --- ,טגָאזעג רע טָאה

 ףיוא ןעצַארטַאמ יד ןעשטעווק רימ זַא ןענידלושעב טינרָאג ןיוש

 .ןעילעזַאמדַאוסנַארפ ןיא ריטרַאוװק רעזנוא

 ,רעטסנעפ ןופ ןעגנורּפשעגבָא גיטסַאה זיא קַאשז

 ? רהיא טניימ סָאװ ---

 רהיא טמוק גנילהירפ םעד טניז ? ןעניימ ךיא לָאז סָאוװ ---

 יירד-ייווצ םורַא --- ,רימ ןופ רעהירפ טינ ריטרַאוװק רעד ףיוא

 .גָאטרַאפ רעגייז ַא

 ,ןעהעזעג ייז רע טָאה רשפא ;סעּפע רע סייוו אמתסמ

 -נַא-ףָאּלש ןעדעי ןיא .טכַאנ ייב ןהענמורַא ,רהיא טימ ן'קַאשז

 םעד ןופ לעטעב סָאד :;ךַאלרָאּפ וצ ךעלטעב יד ןעהעג טלַאטש

 טָאה ןעמ :טסינישַאמ םעד ןופ לעטעב םעד ןעבעל רעצייה

 ןופ ןעבעל סָאד ןעדניבנעמַאזוצ רעטנעהָאנ סָאװ טהימעב ךיז ץְלַא

 רַאּפרעד ןוא .ןעמַאזוצ ןעטיײברַא ןעזומ עכלעוו ,עטייל ייווצ יד

 טקרעמעב דלַאב טָאה רעצייה רעד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא

 ױזַא ןעווענ דימת זיא רעכלעוו ,ףעש ןייז ןופ גננורהיפפיוא יד

 : .גיסעמלעגער
 -ענ קַאשז טָאה --- ,ּפָאק רעד העוו טפָא טוהט רימ ---

 ןוא -- ,ןײרַא ?יומ ןיא ןעמוקעג רונ זיא םהיא סָאװ ,טרעפטנע

 .טכַאנייב רעיצַאּפש ךיא סָאוװ ,טפלעה רימ

 .ןעּפַאכ קירוצ טלָאװעג ןיוש טָאה רעצייה רעד רעבָא

 ךיא ...! שנעמ רעיירפ ַא ךיז טייז רהיא !הנאד ןיימ ,הֶא ---

 טֿפרַאד ,גנורעטש ַא ןעבָאה סעּפע טלָאז רהיא זַא ,רונ סע גָאז

 לָאז ךיא יבַא --- .ןעגָאז רימ ןוא ןערינעשז טינ רָאג ךיז רהיא
 .טפרַאד רהיא סָאװ טנָאז ,ןענָאק רונ

 וצ טּביולרע ךיז רע טָאה ןעננורעלקרע ערעטייוו ןהָא ןוא

 ,ןוהט קירד ןעקרַאטש ַא יז ןוא טנַאה רעד ראפ ן'קַאשז ןעמהענ

 -רַאפ טָאה רע .טייהנעבענרעביא ןייז ןעזייוו וצ טימרעד םהיא
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 וצ ןעגָאלשעגוצ ,ןעטימ ןיא לעשיט ַא ןוא ןעסע סָאד ןעמערַאװ
 טַאלב ַא טימ טקעדרעפ ,ךוטשיט ַא טאטשנא ,ןוא סעגָאלדָאּפ יד
 .קניצ

 קַאשז טָאה --- ! ןעגער רענדוקסַאּפ ַא ?עסיב ַא זיא סָאד--
 .רעטסנעפ םייב גידנעצעז ךיז ,ןעירשעגסיוא

 .שיט ןעבעל ,קנַאב ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה עקעּפ

 .טנערפעג רע טָאה -- ? טינ רהיא טליוװ ןעפע ---

 יו ,שיילפ ןוא טיורב ןיימ טנידנע ,רעקניטלַא ,ןיינ ---

 .גירעגנוה טינ ןיב ךיא ...ךייא טסולנ ץרַאה יד

 טָאה רע ;ןעטעב גנַאל טזָאלעג טינ ףיז טָאה עקעּפ ןוא

 טפָא .לעשעלפ סָאד טנידעלעגנסיוא טָאה ןוא ,ןעסע ןעמונעג ךיז

 טינ זיא טסינישַאמ ןייז ?ייוו ,לזמ טוג ַאזַא ןעבָאה רע טגעלפ

 -עג רהעמ ךָאנ םהיא טָאה רע ןוא ; רעסע רעסיורג ןייק ןעוועג

 םהיא טנעלפ סע לייוו ,טנוה ַא ןופ טייהיירט . ןייז ןיא טבעיל

 ןעצרוק ַא ךָאנ .ןעסיב רענירביא ןַא ןעלַאפוצ םהיא ןופ טּפָא

 : ן'קַאשז וצ טגָאזעג ?יומ לופ ַא טימ רע טָאה ,ןענייווש

 ָאד ןעציז רימ זַא ,ןעגער רעד טרַאַא ןעמעוו ? ןענעד ַא --

 טכַאנ עטוג .ַא ןיא ,ןערעהפיוא טינ לָאז רע זַא ןוא ? טצישעּב

 .ןערַאּפשוצ וצ ךיז ואוו ,ןענַאד ןופ טייוו טינ ָאד בָאה ךיא ; ךייא

 ןעטלַאהעג טינ סָאד טָאה רע ;טכַאלוצ ךיז טָאה רע ןוא
 ,אינַאװָאס ענעמָאליפ וצ עסינטלעהרעפ ענייז ,דוס ןייק ראפ

 לָאז רענעי זַא ,ן'קַאשז ןעלהעצרעד טזומענ סָאד טָאה רע ןוא

 ,םייהַא ןעגיטכענ ןעטלעז ױזַא טמוק רע סָאװ ,ןרעדנואוו טינ ְּךיִז

 רהיא ייב טָאה ענעמָאליפ יו ױזַא ןוא .רהיא וצ טהעג רע ןעוו

 ןעטשרע ן'ףיוא ,ךיז ראפ רעמיצ ַא ןעמונראפ זיוה ןיא רעדורב

 ןיא ןעּפַאלקנָא טפרַאדעג זיולב רע טָאה ,ךיק רעד ןעבעל ,ןעדָאג

 .רעטסנעפ ן'ךרוד ןעכירקניירַא טושּפ טגעלפ רע ןוא ; ןעדָאק ןיא

 עלַא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ,ןעמ טגָאז ,רעטסנעפ םעד ךרוד ןּוא

 ךיז יז טָאה לָאמ סָאד רעבָא .ןָאיצנַאטס רעד ןופ עטלעטשעגנָא

 .גונעג ןעוועג ,םינּפה ,רהיא זיא רעכלעוו ,עקעּפ ראפ ןעטלַאהעג

 טָאה -- !?עווייט ַא'ס ! ןיא סָאד לעווייט ַא'ס ,הֶא --
 ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןעגער רעד זַא ,סעכ טימ טלעמרומעג קַאשז
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 נענטער נד ---}

 ן'זיב ןרעוו טצענרַאפ טנָאקעג ןעמ טָאה לובמ ַאזַא ןיא ןהענוצ

 .רענייב יד

 -לעוו ,ןעקעּפ ןענלָאפ וצ ןעסילשעב טזומעג ךיז טָאה קַאשז

 ךיילנ ,?עקישָאק ס!טסינישַאמ םָעד ןעמונעג ?ייוורעד טָאה רעכ

 וצ סָאד ןיילַא הימ יד ןערָאּפשראפ טלָאװעג םהיא טלָאװ רע יו

 ןעוועג ְּךָאנ זיא ?עקישָאק ןיא זא ,טסואוועג טָאה רע .,ןענָאדט

 ?ופ טעמּכ שַאלפ ַא ןוא טיורב ,שיילפ-בלַאק עטלַאק קיטש ייווצ

 -  .טיטעּפַא טכַאמענ טושּפ םהיא טָאה סָאד ןוא : ןייוו טימ

 קַאנק רעשירפ ַא ןּוא ,ןערָאװעג רעקרַאטש זיא ןענער רעד

 -עמ ייווצ יד זַא .עקזייה יד טלעסיירטוצ רעדיוו טָאה רענוד ןוֿפ

 ,טנַאה רעקניפ רעד ןיא ,עלערהיט ַא ךרוד סױרַא ןענייז רענ
 ,טלַאק ןעוועג "ַאזיל , ןיוש זיא ,רעללעק םוצ ְךייֵלְנ טרהיפ סָאװ
 -ניפ יד ןיא ,ענעזָאלרַאפ א ,ןערָאװעג טלעמערדנא זיא יז ןוא

 ,ןעסירעגכרוד ןעבָאה ןעצילב עקרַאטש יד זיולב סָאװ ,שינרעטס

 -ענ רהיא ןעבָאה סָאװ ,ןענער-סנעּפָארט עסיורנ יד רעטנוא ןוא

 -טכעלש ַא ןענַאטשעג זיא רהיא ןעבעל ; ןעטייז יד ןיא טּפַאלק
 םָארטש א ןוא ,ןענורעג טָאה םהיא ןופ ןוא ,ןַארק רעטהערדרעפ

 ּבורנ ן'זיב ןעניוצעג רעדער ערהיא ןעשיווצ ךיז טָאה רעסַאװ

 .ןירַא

 -מורַא רעהירפ ךיז טלָאװענ קאשז טָאה ןעסע ן'רַאפ רעבָא

 *יצ רעדנוזעב א ןיא ,ןעוועג גידנעטש זיא רעלעק ןיא .ןעשַאו

 9ּעקושָאק ןייז ןופ טָאה רע .לעסעיש ַא ןיא רעסַאוװ עסייה ,רעמ

 טנעה יד טניניײרעגמורַא ךיז ןוא ףייז לעקיטש ַא ןעמונעגסורַא

 ךיז טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ; געוו ןופ טצרַאוושראפ ,םינּפ סָאד ןוא

 -םינישַאמ יד סָאד טרידנעמָאקער ןעמ יוװ --- ,טיירגעגנָא ְךָאנ

 ֿפָאק ןופ ןוהטענרעביא ךיז רע טָאה ,גוצנַא םענייר ַא -- ,ןעט
 ,ןענעוו ס'ענירעזועפ ןופ ,טציא סָאד טנעלפ רע יו ,סיפ יד זיב

 עקעּפ .רװַאה ןיא ןעמוק טנעלפ רע ןעוװ ,דנעבא ןעדעי ןוהט

 טשיוװעגבָא רונ ךיז טָאה רע ;טרַאװעג םהיא ףיוא ןיוש טָאה
 .זָאנ ץיּפש םעד ןוא רעגניפ ץיּפש יד

 -ענ לענ ,רעמיצ ןיילק א ןיולב ןעווענ זיא לירעלעק סָאד

 -ּוצנֶא ןעוויוא ןייא טימ זיולב ,סגידייל ַא טעמכ ןוא ,טברַאפ
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 ןײרַא בורג ןיא ןענורעגרעטנורַא טָאה לעסעק ןופ רעפַאו יד

 : טגָאזעג זיולב טָאה רע ןוא ,ןעמָארטש עסיורנ ןיא

 .רעכיג ,רעכיג ---

 -עגרעביא םהיא טָאה רענוד םעד ןופ קַאנק רעגידלַאװעג ַא

 יד ןוא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה ?עמיה רעד ןוא .דער יד ןענָאלש

 טָאה'מ ןַא ,ןעזיוועב ךילטייד ױזַא ךיז ןעבָאה רעטסנעפ עכיוה

 ןיא .ןעביוש ענעכָארבוצ עלעיפ ערעייז ןעלהעצרעביא טנָאקעג

 טכיררַאפ ןעמ ואוו ,ןעטַאטשקרעוװ יד ייב זיא טנַאה רעקניל רעד

 -עג שזַא טָאה סָאד ןוא ,ןעזייא ןעניוב ַא ןעוועג ,ןענישַאמ יד

 ן'רעטנוא סנעקלַאב עטלַא יד ןוא ,שינרעטיצ סיורג ןופ ןעגנולק

 .ןעצכערק ןעמונעג ןעבָאה ךַאד

 .,הכרב ַא טכַאמעג רעצייה רעד טָאה ! ?עווייט םוצ --

 טימ ןוהטעג ְךַאמ ַא זָאלסגנונעפָאה טָאה טסינישַאמ רעד

 רעד ןיא סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ ןוא -- } קע ןַא .טנַאה רעד
 -סַאה רעד .ןעגער-סגַאלש ַא ןוהטעג ץעז ַאי ךַאד ןיא טָאה טונימ

 םענרעזעלנ םעד ןעכערבוצ דלַאב ,ךיז טכַאד ,טעוו םָארטש רעניט

 ,ןערָאװעג ןעכָארבוצ אמתסמ ןעביוש יד ןענייז ךיוה רעד ןיא .ךַאד

 -יל , ףיוא ןעלַאפעג סנעּפָארט עסיורג טימ זיא ןענער רעד לייוו

 ךרוד ןעסירעגניירַא ךיז טָאה טניוחםרוטש רעדליוו ַא ."ן'ַאז

 טכַאד ,סָאד טעוו הברוח עטלַא עצנַאג יד --- ןערהיט רענעּפָא יד

 .ןענָארטוצ ,ךיז

 .ןישַאמ רעד ייב טיײברַא ןייז טגידנעעג טָאה עקעּפ

 ...ןעהעז ןיוש רימ ןעלעוו ןעגרָאמ ! ןייז ןיוש לָאז ,ונ --
 ...ןעצוּפ וצ גונעג ןייז ןיוש טעוװ .טציא

 : רער ענידרעהירפ ענייז וצ טרהעקעגנמוא ךיז טָאה רע ןוא

 ןהעג וצ סע טָאה ןיז ַא'ס ...ןעּפַאכרעביא סעּפע ףרַאד'מ --

 ! ױױזַא טנעגער סע זַא ,ןעפָאלש

 -עד ןעבעל --- טייוו טינ ןעוועג עקַאט זיא ?ערעלעק ַא ןוא
 -מָאק ןהַאבנעזייא יד סָאװ ,זיוה סָאד רעבָא ; געוו ן'רעביא ,ָאּפ

 ןעטסינישַאמ יר ריפ רעגעל-טכַאנ ףיוא ןעטלַאהעג טָאה עינַאּפ

 ןיא טכַאנ רעביא ןעביילב טזומעג ןעבָאה סָאװ רעצייה יד ןוא

 ןיהַא ןוא .ןעילעזַאמ --- ַאוסנַארפ סָאג רעד ןיא ןעוועג זיא ,הװַאה
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 ןופ ןעטפלעה ייווצ יד ,ָאּפעד םוצ קעװַא זיא ןוא גוצ ןעגידעל

 ,טקורעגרעדנַאנופ ןעוועג ןעניוז רהיט רעסיורג רעייהעגנוא רעד

 ןימ א -- ,?עזײה-וויטָאמָאקָאל םעד ןיא ןיירַא זיא "אזיל , ןוא

 ,גננעל יד רטעמ גיצבעיז ַא ,ןעסלער ןעהייר ייווצ טימ יערעללַאג

 -ענ ןיא גינעווניא .ןענישַאמ סקעז ןיירַא טנָאקעג ןעבָאה'ס ואוו

 ןעטכיולעב ןעבָאה רענערבדזַאנ רעיפ זיולב ;לעקנוט ץנַאנ ןעוו

 ךָאנ טכַאמעג ,ךיז טכַאד ,ןעבָאה ייז עכלעוו ,שינרעטסניפ יד

 עללעה יד ןיולב ;סנעטאש עדנעקנָאלב ,עננַאל טימ רעסערג

 םענרעזעלנ םעד ףיוא ןעזיוועב עלייוו עדעי ךיז ןעבָאה ןעצילב

 רעד ןיא ןוא רעטכער רעד ןיא רעטסנעפ עכיוה יד ןיא ןוא ךַאד

 םעד ןיא יו ,טנָאקעג ןעמ טָאה ץילב ם'ןיא ןוא .טייז רעקניל

 ,טנעוו עטלַא עטעקסַארטוצ יד ,ןעקרעמעב ,הפרש ַא ןופ םַאלפ

 עלבַארעזימ עצנַאג יד ,סנעקלַאב עטצרַאװשראפ ךיור ןופ יד
 ןיילק וצ גנַאל ןופ ןיוש זיא עכלעוו ,עדייבעג רעד ןופ הברוח

 ,עטלַאק ,ןענַאטשעג ,ןיוש טרָאד ןענייז ןענישַאמ ייווצ .ןעוועג

 .ענעפָאלשרעפ

 רעייפ סָאד ןעלסיירטסיוא ןעמונעג ךיילנ ךיז טָאה עקעּפ
 יד טלעקַאשעג תוחכ עֶלַא טימ טָאה רע ןוא ,ןעוויוא-ץייה ןופ

 ןעסירעגבָא ךיז ןעבָאה ןעליוק עטהילנעג רעקיטש ןוא ,סנעזייא

 ,ויטָאמָאקָאל םעד רעטנוא בורג ןיא ןעלַאפעגרעטנורַא ןענייז ןוא

 -ייברעביא סעּפע ןהעג ?עוו'כ ,גירעגנוה רהעז ןיב ךיא --

 ? טשינ טליוו רהיא ןוא --- ,טנָאזעג רע טָאה --- ,ןעס

 סָאװ ,ףױרַאד גידנעקוק טינ .טרעפטנעענ טינ טָאה קַאשז

 ןעזָאלרעביא טלָאװעגנ טינ רעבָא רע טָאה ,טלייאעג ךיז טָאה רע

 -יירטעגסיוא ןעצנַאנ ןיא זיא רעייפ סָאד רעדייא ,"ַאזיל , ןייז

 ,עבט יד ןעווענ זיא סָאד .טגידיילעגנסיוא לעסעק רעד ןוא טלעס
 ףיוא זיא רע ןוא ,רעקינַאכעמ ןעטוג םעד ןופ טייהנהָאװענ יד

 ,טייצ טַאהענ טָאה רע ןעוו ןוא .ןעוועג רבוע טינ לָאמ ןייק םעד

 טכַארטעּב טינ טָאה רע זיב ,ןעטערטבָא טינ רהיא ןופ רע טנעלפ

 ַא ,טעװענַאש רענייא יוװ ,עלעציּפ סעדעי טניניירעגסיוא ןוא

 .טנוה ןעטבעילענ ַא ,רענייטש



 201 .ַאלַאז לימע

 -ענ ןוא טשוקעג טינ ןעד יז רע טָאה 4 טסורב רהיא וצ טקירהענ
 ךיז טָאה ךָאד ןוא ? המשנ רהיא ךיז ןיא גידנעניוזניירַא ,טשוק
 ירעד וצ יז שנואוו רעשלעווייט רעד טקעוװרעד טינ םהיא ןיא
 ; טגַאװעג טינ ץלַא ךָאנ טָאה רע רעבָא .ןעבָאה וצ יז םוא ןעגרעוו

 ןייֵלַא עבעיל יד לָאז ,ןעטרַאװ וצ סיז ױזַא ןעוועג ךָאד זיא'ס

 ךַאװש טעוװ סע ןוא טייצ יד ןעמוק טעוו'ס ןעוו ,ןעגינייארעפ ייז
 םעד רענייא ךיז ןעלעוו ייז ןוא טפַארק-סנעליװ רעייז ןערעוו

 .סמערָא יד ןיא ןעלַאּפ ןרעדנַא

 ןעגנוֿפערטנעמַאזוצ עכילקילג ערעייז ךיז ןעגעלפ ױזַא ןוא
 טינ לָאמ ןייא יא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,גָאט ַא ןוא גָאט ַא ןעמוקרָאפ

 ךיז ןענעלפ ייֵז ןוא ,טינ טונימ ןייא ףיוא יא ןעסעגרעפ טזָאלעג
 -גרעב ןעהייר יד ןעשיווצ שינרעטסניפ רעד ןיא ןערעיצַאּפש
 .ייז םורַא טכַאנ יד ןעכַאמ רערעטסניפ ךָאנ ןענעלפ עכלעוו ,ןעליוק

 ןעגיטעּפשרעפ וצ טינ םוא ,קַאשז טָאה טכַאניײלוי ַא ןיא
 טזומעג ,ףניפ רהוא ףלע ,טונימ רעגיטכיר רעד וצ רווַאה ןייק
 -רעטנוא ךיז טלָאװ יז יו ךיילנ ,"ן'אזיל, ןייז ןעביירטרעטנוא

 ןעמונעג טָאה ןַאור ְּךֶאֹנ דלַאב ,ץיה רעדנעקיטש רעד ןיא טליופעג
 ףיוא ,,ןיעס יד ןופ לָאהט ןעצנַאג םעד רעביא ןעצילב ןוא ןערענוד
 טּפַאכעגנָא ץ'קַאשז טָאה עליו עדעי ןוא ;טנַאה רעקניל רעד
 טפרַאדעג ענירעוועס טָאה טכַאנ ענעי עלייוו ,טייקניהורנוא ןַא
 רעמָאט טָאהעג ארומ טָאה רע .ןעהעז ךיז םהיא טימ ןעמוקסיורַא
 טינ טעוװ יז ןוא ןעגער-סגַאלש ַא טימ ןעצעזסױרַא הירפ וצ טעוו
 -נײרַא ןעגנולעג ךילדנע זיא םהיא זַא ןוא .ןעמוקסורַא ןענָאק
 -נוא ןערָאװעג רע זיא ,ןענער ן'רַאפ עיצנַאטס רעד ןיא ןעמוקוצ
 -סױרַא גנַאל ױזַא ךיז ןעביולק ןערישזַאסַאּפ יד סָאװ גידלודעג

 ,סענָאגַאװ יד ןופ ןעכעירקוצ
 ןייז ןעוועג זיא'ס ; עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעוועג זיא ָאבור

 .טייברַא-טכַאנ ךָאװ
 ---,רעטכעלעג ַא טימ טגָאזעג רע סָאה --- !לעווייט םוצ ---

 .טנוזעג טפָאלש ...ןעגעל ןהעג ךיז ױזַא רהיא טלייא סָאװ

 .קנַאד ַא --
 םעד ןוהטעג קור ַא ןוא ףייפ ַא טגנַאלרעד טָאה קַאשז ןוא
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 רהָאי ןהעצכעז וצ טָאה יז סָאװ ץומש ןעצנאג םעד ְּךָאנ .דניק
 ןופ גנוגיטלאווגרעפ ערעטעּפש יד ןוא ןעטלא םעד ןופ ןעטילעג
 ְךֶאֹנ ןיא יז ןוא ! טיטעּפַא ןעלַאיטסעב ס'ןַאמ םענעגייא רהיא

 ערנערעביוצעב רהיא טימ הלותב עגידלושנוא ןַא יוו ןעוועג טצעי

 ןוא .טפאשנעדייל עגיניזטסואוועב-טיג רהיא ןופ טייקגידוועמעש
 ןעוועג זיא ,ן'קַאשז וצ ןעגיוצעג ןעטסיימ םַא יז טָאה סע סָאװ
 ענייז ןייא טלאה ןוא יז טנלָאפ רע סָאו סָאד .טייקכייוו ןייז
 -רעק רהיא רעניא ןערעדגאוו וצ טינ ייז טביולרע יז ןעוו ,טנעה

 עטשרע סָאד .טנעה עכאווש ערהיא טימ .ייז גידנעּפוטשבָא ,רעּפ
 ךיז יז טָאה ךָאד ןוא .טבעילעג יז טָאה ןעבעל רהיא ןיא לָאמ
 רהיא טרעטשוצ ן'תמא רעד ןיא טלָאװ סע לייוו ,ןעבענעגבָא טינ

 ןעבלעז םעד ףיוא ןעטבעילעג רהיא וצ ןעגנַאלעב וצ דלַאב עבעיל

 רענעטלַאהעב רהיא .רענעמ ייווצ ענירעהירפ יד יוו רעגייטש
 יװ ,םעט ןעסיז םעד ןערעיּפש וצ גיבייא ףיוא ןעוועג זיא שנואוו

 ןופ עלעדיימ ַא יו ,טצומשרעפ ךָאנ יז טָאה'מ רעדייא ,לָאמַא
 ןעכלעוו טימ דניירפ ןערעייט ַא טָאה סָאװ ,רהָאי ןהעצפנופ

 ןעוו ,קאשז ןוא ,רהיט ַא רעטניה ץעגרע דנע ןַא ןהֶא ךיז טשוק יז
 ןוא ןעפרָאװרעטנוא רהיא ךיז טָאה ,טכָאקוצ ןעוועג טינ זיא רע
 טנעמָאמ םעד ףיוא ןעטרַאװ וצ רעטייוו ְךָאנ ןעדירפוצ ןעוועג זיא
 טכַאד ,רע זיא ןייֵלַא ענירעוועס יוװ רעגינעוו טינ .קילג ןייז ןופ
 טשרע טָאה רע ןוא ,לענניא ןיילק א ןערָאװעג רעדיוװ ךיוא ,ךיז
 זיב םהיא ריפ זיא עכלעוו ,עבעיל רעד ןעבענעגבָא ךיז טציא
 ןוא ,טנלָאפעג יז טָאה רע ןוא .קערש אזַא ןעוועג גָאט ןעניטנייה
 -ראפ רונ םהיא ייז טנעלפ יז ןעוו ,טנעה יד ןעמונעגקירוצ טָאה
 ןופ שינעפעיט רעד ןיא סָאװ ,רַאּפרעד זיולב רעבָא ; ןעטלַאה
 ערעווש ַא ךיז ןיא טרעיּפשענ ץלַא רע טָאה טייקכילטרעצ ןייז
 ןיא ךָאנ ןָאק עבעיל ןייז טימ זַא ,טסגנַא עסיורג ַא ןוא ארומ
 טָאה עכלעוו ,יז ,דרָאמ וצ הּפילק ןייז ןערעוו טקעווענפיוא םהיא
 -נַאפ יד יוװ .ןערָאװעג םהיא ייב זיא יז ...טע'גרה'עג ןײלַא ןיוש

 ןעמוקענ יו זיא םהיא ףיוא ןוא ! ןעבעל-ןוא-בייפ ןייז ןופ עיזַאט
 ,טלהיפעג רהעמ ןוא רהעמ גָאט ןערעי טימ טָאה רע ןוא .העושי ַא

 טינ זייוו-ןעדנוטש ןעד יז רע טָאה .ןערָאװעגנ ןעזענענ זיא רע זַא
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 סע /ןעוו ,ןוהט האנה םהיא טגנעלפ סע .ןעסעיש וצ ןעמוקעגסיוא
 -סיורַא שינרעטסניפ רעד ןופ טָאה סע ןוא ,ןעגָאט ןעמונענ טָאה

 ,טציא ןוא .ןָאיצנַאטס רעד ןופ קורדבֶא רעסַאלב רעד טבעוושעג

 ַא ָאבור ךיז טוהט ,יירד רענייז ַא ןעגָאט וצ ןָא ןיוש טביוה סע ןעוו
 ַא יװ ןעפָאלשטנַא טרעוו ןוא ?הוטש ןעטעבעג ן'ףיוא ףרָאװ

 -וצ ַא ףיוא םהיא טסייר רעגייז-קעוו רעד זיב ,רעטע'גרה'עג

 .םענעקָארש
 ענירעוועפ טגעלפ ,תבש ןוא גַאטסרענָאד ,ןעכָאװ ייווצ עדעי

 זַא ,טלהעצרעד םהיא יז טָאה לָאמ ןייא ; ן'קַאשז וצ ןהעגסורַא
 טָאה סָאד ןוא ,רעװלָאװער ַא םורַא ךיז טימ טגָארט ןאמ רהיא
 לָאמ ןייק וליפא טגעלפ ָאבור ,תמא .טגיהורנואעב ןעדייב ייז

 ןערָאװעג רעיצַאּפש רעייז זיא ךָאד .ָאּפעד ן'זיב ןעמוקוצ טינ
 .טרעביוצעב רהעמ ךָאנ ייז טָאה סָאד ןוא ךילרהעפעג סָאװטע
 -ניה :עלעקניוו גיד'היחמ ַא ןענופעג ךָאנ ךיז ייז ןעבָאה וצרעד
 יד ןעשיווצ עעללַא ןימ ַא ,סַאינַאװָאס יד ןופ זיוה םעד רעט

 -ייב ןופ ןעליוק גרעב ענעטָאשעגנָא עסיורג ערעייהעגנוא ןעהייר

 ערַאברעדנָאז ַא ןיא לעסעג ןעסָאלשעגבָא ןימ ַא יװ ,ןעטייז עד

 -?עמרַאמ ןעצרַאוװש ןופ ןעטסַאלַאּפ עגיקע-רעיפ טימ ,ליטדעטש

 קע ןייא ייב ;ןעטלַאהעב תמאב ןעוועג ייז ןענייז ָאד .ןייטש

 עסַאמ ַא טימ ,גייצקרעוו ריֿפ ?ערעמַאק ַא ןעוועג זיא ?עסעג
 ַא ןיא ,לָאמַא רעבָא .עכייוו ַא רהעז ,עּפַאנַאק ַא יוװ ,קעז עטסופ

 -עג ייז טָאה ןעגער-סגַאלש רעטעטרַאוװרענוא ןַא ןעוו ,תבש
 - טלָאװעג טינ ךיז יז טָאה ,ןעטלַאהעב וצ ךיז טרָאד ןעגנואווצ
 רהיא ןעקעדעב וצ טביולרע זיולב ן'קאשז טָאה ןוא ,ןעצעזוצ וליפא

 טינ טימרעֶד ךיז טָאה יז ןוא ,ןעשוק עכילדנענוא טימ טכיזעג
 םעהטָא רהיא ןעניוזוצנייא ךיז טביולרע םהיא טָאה יז ; טמעשעג
 םעד ןופ טציהוצ ,רע זַא ןוא .ןעגעוו טפַאשדניירפ ןופ יװ זיולב
 . ןוא טגידייהטראפ ךיז יז טָאה ,ןעמהענ יז טלָאװעג טָאה ,רעייפ
 ףרַאד סָאװ וצ .תונעט עבלעז יד גידנעלָאהרעדיװ ,טנייוועג טָאה

 םהיא סיז ױזַא רהיא ךָאד זיא'ס ? ץרעמש ַאזַא ןֹוהטנָא רהיא רע

 ! ץומש עכילטכעלשענ עלַא יד ןהָא ,ןעבעיל וצ
 ןייר א יו ןעבילבעג ךֶאד ן'תמא רעד ןיא זיא ענירעוועס
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 רע ;רָאטנאק ןייז ןופ שיט ןופ קע ןַא ףיוא ןיילא רענייא ןעסע

 סָאװ ,טיורב ךעלקיטש ייווצ ןעשיווצ שיילפ עטלַאק ןעסע טנעלפ

 -רישזַאסַאּפ רעטצעל רעד .םייה רעד ןופ טכַארבעג םהָיא טָאה ןעמ

 ,סנייא בלַאה ַא עיצנַאטס רעד וצ ןעמוקנָא טנעלפ ןַאור ןופ גוצ
 -עוו רעדיוו עמרָאפטַאלּפ עטסוּפ יד טנעלפ םעד ּךָאנ .דְלַאב ןוא
 טנערבענ ןעבָאה סע ; טייקליטש עפעיט ַא ןיא טליהעגנייא ןער

 -נייא זיא ןָאיצנַאטס עצנַאנ יד ןֹוא ,ךַאלרהעריזַאג עגינייוו רונ

 םעד ןופ .טייהלעקנוט-בלַאה עדנרעטיצ ןימ  ַא ןיא ןעפָאלשעג

 ןוא רעהעזפיוא ייווצ ןעבילבעגרעביא רונ זיא לאנָאסרעּפ ןעצנַאג

 -סיױרַא םעד ןופ ?העפעב םעד רעטנוא רעטיײברַא ףניפ רעדָא רעיפ

 ןעבָאה ייז וליפא רעבָא .רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןופ רעפלעה

 קנעב יד רעביא ,טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא טעּפָארכעג ךיוא

 ןעזומ ייז טנעלפ רעכלעוו ,ָאבור רעבָא ; ;?עביטשיךַאֹוי םעד ןופ

 -עג טּכייל רונ טָאה ,טייקגיהורנוא רעטסנעלק רעד ייב ןעקעוו

 .טלעמערד

 -נייא טינ םהיא לָאז טייקדעימ ןייז זַא ,גידנעבָאה ארומ

 ףיוא רעקעוו םעד ןעלעטשנָא רע טנעלפ ,וצ-גָאטרַאפ ןרעפעלש

 -פיוא טזומעג טָאה רע ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .רהוא ףניפ

 -יא ,זייוונעטייצ רעבָא .זירַאּפ ןופ גוצ ןעטשרע םוצ ןהעטש

 -ָאלפָאלש ןופ ןעדייל ָאבור טגעלפ ,טייצ עטצעל יד טּפיוהרעב

 ץלַא ךיז טָאה ןוא ןעפָאלשנייא טנעקעג טינ טָאה רע ןוא ,טייקניז

 ןעבעג ,ןהעטשפיוא רע טנעלפ ןַאד .?הוטש ןייז ןיא טהערדעג
 רעוועריק-ןעסלער םעד ןופ טסָאּפ םוצ ןהענוצ טנעלפ ,םורַא העג ַא

 רעלעקנוט רעטיירב רעד .טונימ עכילטע ןעלּפַאלּפבא טרָאד ןוא

 -בעלסיב ןעבָאה ,טכַאנ רעד ןופ טייקליטש ענעבַאהרע יד ,לעמיה

 סיױטשנעמַאזוצ ַא ךָאנ .דנַאטשוצ ןעשירעביפ ןייז טניהורעב זייוו

 ,רעװלָאװער ַא טיס טנעפאוועב ן'ָאבור ןעמ טָאה ,רעביור טימ

 ןַא ענעשעק רעד ןיא ךיז ייב ןענָארטעג רעמיא םהיא טָאה רע ןֹוא

 .םענעדָאלעגנָא

 -בא ךיז ,נָאטירַאֿפ ןערישרַאמ םורָא ױזַא טּפֶא טנעלפ רע

 רעיצַאּפש םעד ןעצטעזטרָאפ ןַאד ןוא ךרָאש ןעדעי ייב ןעלעטש

 סינ םהיא זיא'ס סָאװ ,ןרעיודעב ןעטמיטשעבנוא ןימ ַא טימ
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 טימ טקַאּפעגנָא ןיא סָאװ ,ץַאלּפ קיטש סיורג ןימ ַא זיא סָאה

 ,רעהיצ-רעסַאװ טימ ,ןערַאואוורעזער טימ ,סעדייבעג ײלרעלַא

 יר ךיוא ךיז ןעניפעג ָאד ; ןענעוויןעסלער עגיטייז עלעיפ טימי

 יד ןופ זיוה סָאד ,ןעויטָאמָאקָאל יד ראפ סָאּפעד עסיורג ייווצ

 יוװ רעסערג טינ ,לידנעטרעג ַא טימ טלעגנירעגמורַא ,סַאינַאװַאפ

 -ַאמ יר טכיררַאפ ןעמ ואוו רעּפעש יד ךיוא ןוא ,לעמיירטש ַא

 ןוא ןעטסינישַאמ יד ןעּפָאלש סע ואוו ,זױה'ּךַאוו סָאד ןוא ,ןעניש

 וצ ָאד ךיז טכייל רהעז ,רהעז ןעוועג זיא'ס ןוא ,רעצייה ערעײיז

 ,רלַאו ןעפעיט ןיא יווװ ןעקעטשרַאפ וצ ץענרע ךיז ,ןעטלַאהעב

 ןיא .ךַאלסעג-רעטניה עטרעטנָאלּפראפ ןוא ענעפרָאװרעּפ יד ןיא

 רעייז טימ ןעוועג היחמ ָאד ךיז ייז ןעבָאה עדנוטש ַא ןופ ףיולרעפ

 ןעצרַאה ן'ףיוא ןערָאװעג רעגנירג ייז זיא'ס ןוא ,טייקמַאזנייא

 ןופ ןיוש ייז ייב ךיז ןעבָאה סָאװ ,דער עכילדניירפ ערעייז ןופ

 ,ןערעה טלָאװעג טינ ךַאז ןייק ןופ טָאה יז ; ןעבילקעגנָא גנַאל

 ,טרעלקרע טרָאפָאז םהיא טָאה יז ; טפַאשדניירפ ןופ רעטיול יו

 סָאד לייוו ,ןעבעגבָא טינ לָאמ ןייק םהיא ךיז טעװ יז זַא

 ,טּפַאשדניירפ ענייר רעייז ןעצומשעב וצ שיּפמול וצ ןעוועג טכָאװ

 ױהיא טנידירפעב עכלעוו ןוא ץלָאטש ױזַא זיא יז עכלעוו ףיוא

 סַאג רעד זיב טרהיפעגבָא יז רע טָאה ךָאנרעד .גנוטכַא-טסבלעז

 -ָארטעג ןעמַאזוצ רעדעיוו ךיז ןעבָאה ןעּפיל ערעייז ; "טרעוו,

 .םייהַא קעװַא זיא יז ןוא .שוק ןעקרַאטש ַא ןיא ןעפ

 ןַא ןיא טלעמירדעג ָאבור טָאה ,עדנוטש רעבלעז רעזעיד ןיא

 רעפלעהסיורא יד ןופ רָאטנַאק רעד ןיא ?הוטש םענרעדעל ןעטלַא

 -נירּפשפיוא טפרַאדעג טָאה רע ןּוא רעטסיימךןָאיצנַאטס םעד ןופ

 9 ויב ,רענעכָארבוצ ַא ,טכַאנ רעד ןיא גיצנַאװצ לָאמ ַא ןעג

 ןעקישקעװוַא ןוא ןעמהעננָא טפרַאדעג רע טָאה סדנעבא רהוא

 ןעטייקבילמענעגנַאנוא טפַאשרעפ םהיא טָאה ךילכעזטּפױה .ןעגוצ

 -ַאמ םעד ףיוא ןעסַאּפפיױא טזומעג ןיילַא טָאה רע : גוצ-םי רעד

 ןופ ןערעיּפַאּפ יד ףיוא ןוא ,ןעלטעקפיונוצ ן'פיוא ,ןערירווענ

 .ןעקישסיורַא םעד
 ןופ גוצ-לענש רעד ןעמוקנָא טכאנ ייב טגעלפ סע תעשב

 ָאבור טגעלפ ,טעּפעשטעג רעדנַאנַאפ םהיא טָאה ןעמ ןוא זירַאּפ
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 רהיא .טײברַא טכַאנ ןופ ךָאוו יד ,ךָאװ עיירפ ןייז ןעווענ זיא
 טעוװ יז זא ,קנאדעג רעד -- ןעקָאושעג קרַאטש סָאד טָאה

 ץענרע ןַאמ ןעננוי םעד טימ ןעהעז ךיז םייהרעד ןוֿפ ןהענסיורַא
 :עיצנַאטס רעד ןוֿפ ?עקניוו ןערעטסניפ ַא ןיא ,ןעטייוו רעד ןיא
 רַאֿפ טָאה יז עכלעוו ,טייקנידוועמעש ַא טלהיפענ סעּפע טָאה יז

 עניר?ושנוא יד ןופ ארומ יד --- ,טלהיפענ טינ לָאמ ןייק םעד

 טינ ךיז טָאה יז ןוא ; ייז ייב טּפַאלק ץרַאה סָאד סָאװ ,ךַאלדיימ

 ןעטעב טזומענ יז טָאה רע ןוא ,ביוהנָא ןיא דלַאב ןעבעגענכָאנ
 ,טמיטשענוצ ךילדנע טָאה יז רעדייא ,ןעכָאוו ייווצ עצנַאנ טעמכ
 ןעזעיד ךָאנ טרַאנענ ױזַא טָאה ןיילַא יז סָאװ ,גירנעקוק טינ

 .טכַאנ רעד ןיא רעיצַאּפש

 עסייה יד ךיֹוא ןוא ,טַאנָאמ ינוי רעד ןעמוקענ זיא'ס
 יירה .טשירפרע םיוק טָאה םי םעד ןופ לעטניוו סָאד סָאוװו ,טכענ
 טעװ יז זַא ,נידנעּפָאה ,טרַאװענ םהיא ףיוא ןיוש רע טָאה לָאמ
 רנעבא םעד .טנַאזטנע םהיא טָאה יז ?הָאוובֶא ,ןעמוק טראפ
 יד רעבָא זיא טכַאנ יד ;ןיינ זַא ,טנָאזענ ץלַא ךָאנ יז טָאה
 ןהֶא ,לעמיה םענעניוצרַאפ ַא ןופ טכַאנ ַא --- ,ןעוועג טינ הנבל
 יו ױזַא ןוא .ןַאמוט ןעמערַאװ ןופ קעדוצ ן'רעטנוא ןורעטש ַא
 רךילדנע יז רע טָאה ,ןעטָאש ןיא ןענאטשענ סע ךיז זיא רע

 .טירט עליטש טימ נידנעהעג ,ןעצרַאוװש ןיא טדיילקענ ,ןעהעזרעד

 ייברַאפ רעכיז טלָאװ ענירעוועס זַא ,רעטסניּפ ױזַא ןעווענ זיא'ס
 -מוװַא טינ יז טלָאװ רע ןעוו ,טקרעמעב טינ םהיא ןוא ןעננַאנעג
 יירשענ ןעטכייל א טָאה יז .ןוהטענ שוק ַא רהיא ןוא טּפַאחעג
 ךיז יז טָאה רעטכעלעג ַא טימ ןוא .עטרעטיצרעד ַא ,ןוהטעג

 ! סעֶּלַא סָאד ןוא .ליומ ןייז וצ ןעּפיל יד טימ טקירדעגוצ דלַאב

 ןופ םענייא ןעבעל ןעצעזוצ ךיז טלָאװענ טינ ןפוא םושב טָאה יז
 -ענמורַא ןעבָאה ייז .עיצנַאטס רעד ףיוא ןעלַאטש ענימורַא יד
 םוצ רענייא טקירדענ ךיז ןוא טסעומשענ ןעבָאה ייז ,טרעיצַאּפש
 -עג סע ּואוו ,עקערטש עסיורג יד ןעוועג זיא ייז רַאפ .ןערעדנַא
 סָאנ יד ןעשיווצ ,ןעלנילפ ענייז עלַא טימ ָאּפעד רעד ךיז טניפ

 רעביא ןעריינש עכלעוו ,טרעוו סַאנ יד ןוא ןיײלעזַאמדַאוסנַאוֿפ
 : םיובנַאלש ןערעדנוזעב ַא טימ עדעי ַא עיניל ןהאבנעזייא יד
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 -טנעהָאנ ערעמיטניא ?עיפ ַא ןופ עכַאזרוא ערהַאװ יד ןערָאװעג

 ןעיורטוצ םענעטלַאהעב ןוא טייקכילטרעצ רעמייהעג ַא ,טייק

 ךֶאנ יז גידנעהעז ,רע לייוו ; ן'ענירעוועס ןוא ן'קַאשז ןעשיווצ
 סָאװ ,יז ןערעיודעב טיג טנָאקעג טינ טָאה ,ןעגרָאמ ףיוא לָאמַא

 טָאה ענירעוועס ןוא ,ןערָאװעג טלעדנַאהעב שילַאטורב ױזַא זיא יז

 ןענופעג טָאה יז זַא טגנָאלקעב ךיז ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ

 -ָאמ ןעזעיד ןופ .ןעבעל ןעטַארייהרעּפ רהיא ןיא קילג גינעוו רהעז

 טקנוּפ ןערעדנוזעב ַא ןעגָארקעג ךיז ןעשיווצ ייז ןעבָאה ןָא טנעמ

 ןעבָאה ייז ןוא ,להיפעגטימ ןעכילדניירפ ןוא ךערּפשעג רעייז ריפ

 -עב ןעדעי ייב .רעטרעוו ןהֶא ןהעטשרעפ וצ ןעגנַאפעגנָא ךיז

 יז יצ ,ן'ענירעוועס ייב טגערפעג קילב ן'טימ קאשז טָאה ךוז

 טרעפטנעעג טָאה יז ןוא .שינרעגרע ריפ ןעכַאזרוא עיינ טָאה

 יד ןופ גנוגעוועּב רעכַאפנייא ןַא ,טימ ,ןפוא ןעבלעז םעד ףיוא

 ס'ןַאמ ן'רעטנוא טנעה יד ןעקירד ךיז ןעגעלפ ייז .ןעמערב-טיוה

 ךיז ןעגעלפ ייז ,רעטגַאװעג ץלַא ןערָאװעג ןענייז ייז .עציילּפ

 ; טנעה יד ןעקירד ןעגנַאל ן'טימ ןערהעלקרע ערעדנַא יד ענייא
 ןעדנעסקַאװ םעד ןופ טגָאזעגסױא ןעבָאה רעגניפ עסייה ערעייז

 סינגייארע עטסנעלק יד וצ טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,סערעטניא

 וליפא ךיז ןעהעז וצ ןעגנולעג ייז זיא ןעטלעז ,ןעבעל רעייז ןופ

 ייז ןעשיווצ ןייז רעמיא טנעלפ רע .ן'ִאבור ןהֶא טונימ א ףיוא

 ןעבָאה ,רעדעיוװ ,ייז ןוא ; רעמיצ-ססע ןעשילָאכנַאלעמ םעד ןיא

 טינ ,ןעדיימוצסיוא םהיא ןעלטימ ענייק טכוזעג טינ רעבָא

 -געגעב וצ ךיז ואוו ךיז ןעשיווצ ןעכַאמוצבָא וליפא גידנעטכַארט

 שינעפיט יד ןיא עלעקניוו ןעטרעדנוזעגבָא ןַא ןיא ץעגרע ןענ

 ןא זילב ןעוועג ְךָאנ סָאד זיא ?ייוורעד .לַאזקָאװ םעד ןופ

 טָאה ָאבור ןוא ,עיטַאּפמיס עכילטרעצ ַא ,טפַאשדניירפ ע'תמא

 זיא ,טנַאה רעד ןופ קורד ַא ,קילב ַא ?ייוו ,טרעטשעג טינ ייז

 .ןהעטשרעפ וצ ךיז ייז ריפ גונעג ןעוועג ?ייוורעד
 -עג גָאז ַא ןענירעוועפ טָאה קַאשז ןעוו לָאמ עטשרע סָאד

 ןערנעמוק ןעטרַאוו רהיא ףיוא טעוװ רע זַא ,רעיוא ן'ףיוא ןוהט

 רהיא סָאד טָאה ,ָאּפעד ן'רעטניה ,טכַאנ ייב ףלעווצ ,גַאטסרענָאד

 סָאד .דנַאה יד ןעסירעגסױרַא םהיא ןופ טָאה יז ןוא ןעסָארדרעּפ
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 א ךָאנ ןעמוקענ ןיולב זיא רע ,דניירפ ןיימ ,רעבָא ---

 ...ןעלקייא םוצ רעטפומ

 זַא  ,וטסניימ סָאװ ...תושעמ ענהעש ...ןעלקייא םוצ --

 טמוק רע סָאװ וצ טינ העטשרעפ ךיא זַא ,רַאנ ַא ןיוש ןיב ךיא

 !רענייב יד ךיז טיה ,ןיילַא וד ןוא ...? רעהַא

 ענעביוהעגפיוא טיס רהיא וצ טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא

 ,סַאלב ןערָאװעג זיא ןוא ןעטָארטעגבָא טָאה יז ןוא ,ןעטסיופ

 ןיא טפַאשנעדייל ןופ לַאפנָא ןעגידמיצולּפ ַאזַא ןופ טניוטשרע

 .ךיז ןעשיווצ טציא ןעבעל ייז יוװ ,טייקניטלינכיילג עטלַאק יד

 טערנעוועג ךיז טָאה רע ןוא ,טגיהורעב ךיז רע טָאה ,?ייוורעד

 | .דניירפ ןייז וצ

 םענעי וצ ןעכעירק םיצל הרבח ַא ,תונמאנב ,טכעלש טינ ---

 ןוא טמענ יורפ עטַארייהרעפ יד יו ךיילנ ,ןירַא בוטש ןיא

 רענידריוויךָאה רעד ןוא ףױרַא זלַאה ן'פיוא דלַאב ייז ךיז טפרַאוו

 טולב סָאד טכָאק רימ ןיא ! גידנעהעז טינ ןעכַאמ ךיז טעוו ןַאמ

 וצ טכייל רימ ייב זיא לַאפ ַאזַא ןיא ,רימ טביולג ...ןופרעד

 רוחב רעד רימ לָאז ןוא !טרָא ן'ףיוא בייוו סָאד ןעגרעוורעד

 -בָא ...ןעּפַאכ רימ ןופ רע טעוװ טינ אלא ,ןעמוק טינ רהעמ רעהַא

 ? ַא ,ךילייש .

 ,םהענעגנַאנוא רהעז ןעוועג ענעצס עצנַאנ יד זיא ן'קַאשז

 סָאד ןעמ טניימ .ןעטלַאה וצ ךיז יו ,טסואווענ טינ טָאה רע ןוא

 םהיא ןַאמ רעד סע ליװ ? ןרָאצ ןופ לַאפנָא םעד טימ ,ןיילַא םהיא

 ,טגיהורעב דלַאב ךיז טָאה רע רעבָא ?שינערעהוצנָא ןַא ןעבעג

 : טגָאזעג ךילהערפ ךיילנ טָאה ָאבור ןעוו

 -םיױרַא םהיא טסלָאװ וד זַא ,טוג ץנַאנ סייוו'כ ,עלערַאנ ---

 קנירט ןוא ,ךַאלזעלג יד גנערב העג ...רהיט רעד ןופ טּפוטשעג

 .זנוא טימ טימ

 ןוא ,עציילּפ רעד ןיא ןוהטענ ּפַאלק ַא ן'קַאשז טָאה רע ןוא
 .רענעמ עדייב וצ טלעכיימשעג טָאה ,עטגיהורעב ַא ,ענירעוועס

 טימ יורפ ןייז טכַארבעגנפיונוצ ָאבור טָאה ןפוא ן'ַאזַא ףיוא

 ןופ גידנעקנעד טינ רָאג טכיילעיפ ,טּפַאשדניירפ סיוא רבח ןייז

 עקַאט זיא טכוזרעפייא ןופ ענַארפ עזעיד .ןענלָאפ עכילגעמ יד
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 םעד ןופ ןערָאװעג טרעווילגראפ ןרעדָא ענייז ןיא טלָאװ טוב

 ױזַא טינ טייוו ןיוש םהיא זיא טציא -- ,טולב םענעסָאנראפ

 יױזַא ןעמוקעג ןיוש זיא רע .ןעדרָאמ וצ טייקגיטיונ יד רהָאֹלק

 טָאה'ס וצ ,עגארפ ַא ראנג טצעי ןיוש זיא םהיא ייב זַא ,טייוו

 םָאד זיא הטרח ןייק .ןענע'גנרה וצ טאהעג הטרעוו יד ןעצנאג ןיא

 ןימ א ,גנושיוטטנע ןימ א רעכיג ןרעדנָאז ,ןעוועג טינ רעבָא

 ירכ ןעכאז עכילביולרענוא שנעמ רעד טוהט טפָא זַא ,גנונבערעב
 ןוא .טינרָאג ןופרעד רע טָאה ן'תמא ןיא ןוא ,ףילקילג ןייז וצ

 -וצ ַא ,רעדנעגייווש ַא ןערָאװעג זיא ,רערעדױלּפ רעד ,ָאּבור

 .גיד'הרוחש-הרמ רהעמ ץלַא ןוא ,ןעקנַאדעגנ ענייז ןופ רענעגָארט

 ,לענעילפ ץיּפש םעד ףיוא ףױרַא ָאבור טציא טכירק גָאט עלא ןוא

 ; ןעסע ן'כָאנ גיוא ףיוא גיוא בייוו ן'טימ ןעביילב וצ טינ ידכ

 ןוא ךַאד םענרעניצ םעד ףיוא ךיוה רעד ןיא ךיז טציז רע ןוא

 -נאפ עכילטיידנוא ןוא ,םהיא ףיוא טכיוה טייקטיירב עיירפ יד

 ַא ְךֶאנ עקלויל ַא טרעכיור רע ןוא ,םהיא ןערעפעלש סעיזַאט

 ,ןעפיש-טעקַאּפ יד וצ רעבירא טדָאטש ן'רעביא טקוק ןוא עקלוופ
 .םי ןעטייוו םעד ןיא ,טנָאזירָאה םייב ךילדנע ןעדניוושראפ סָאוװ

 -םיוא לָאמַא טימ ן'ָאבור ןיא ךיז טָאה טכַאנ-רעד-ףיוא ןייא

 ןעגנאגעג זיא רע .טכוזרעפייא עדליוו ענילָאמַא ןַײז טּפַאכעג

 וצ ןערהיפוצ םהיא גידנעגנערב ןוא ָאּפעד ןיא ן'קַאשז ןעכוזבָא

 -נורא ,טנעגעגעב ּפערט יד ףיוא רע טָאה ,עלעזעלנ ַא ןעמענ ךיז

 רעד .ןרעווָאד ירנַאה רָאטקודנָאק רעביוא םעד ,גידנעמוקרעט

 זַא ,טרהעלקרע טָאה ןוא גיהורנוא ןעוועג סיּפע זיא רָאטקודנָאק

 סָאװ ,סיּפע ןעגעוו ןענערפ ָאנור םַאדַאמ ייב ןעוועג זיא רע

 זַא ,רעבָא זיא תמא רעד .טקישעג םהיא ןעבָאה רעטמעווש ענייז

 ,ן'ענירעוועס טגלָאפראפ ץלַא רע טָאה טייצ קיטש ַא ראפ ןיֹוׁש

 .ןעגעיזעב וצ יז גנונפָאה רעד ןיא

 ןוהטענ יירשעג ַא ןיוש ָאבור טָאה לעווש רעד ףיוא ןוא
 : בייוו םוצ

 ,וטסרעה ? ןַאס הרבח רעד ,רעהַא ןעמוקעג רע זיא סָאוװ --

 ...ףיוא ךימ טצייר רע
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 סָאװ ,טיײקטלַאק יר ןוא טייקגיטלינכיילג ,טייקדעימ  .ןעדירפ

 .ןעבעל רעִייז ןיא טּפַאכעגניירא ךיז טָאה ,ןערהָאי יד טימ טמוק

 יד טימ ןעמאזוצ ,סיזירק ןעכילקערש םעד ןופ ייז וצ טכארבעג

 ךָאד טגעלפ בייוו ןוא ןאמ סאד ןעוו ןוא ,טולב ענעסָאנרַאפ

 ןעקורבָא ךיז ייז ןעגעלפ ,טעב ןייא ןיא ןעפָאלש וצ ןעמוקסיוא
 -ייוװ טנָאקעג רונ סיוועג טָאה קַאשז ןוא .ןערעדנַא ם'ןופ רענייא

 ,קלָאפ רָאָאַּפ םעד ןופ טייקטרעדנוזעגבָא יד ןעביירטרעדנאנופ רעט

 -נייא רעד ןופ ןעמהענפיורא ייז רע טגעלפ ןעמוק ןייז טימ ?ייוו

 ןופ םענייא ןעיירפעב ייז טנעלפ רע .ןיילַא ןייז ןופ ,טײקמַאז

 .ןערעדנַא

 רע .עסיב-סנעסיוועג ןהֶא טבעלעג ָאבור ךיז טָאה ?ייווהעד

 םהיא טעװ סע סָאװ ,ראפרעד טאהעג ארומ רונ ךילטנעגייא טָאה

 ארומ עטסערג ןייז ןוא ; ןערעוו רהָאוװעג טעוו'מ ביוא ,ןעמוק

 יד ןערעילראפ טינ הלילח לָאז רע ןעוועג ךילטנענייא טציא זיא

 הטרה ןייק ךַאז םוש ןייק ףיוא ןיוש רע טָאה טצעי .לעטש

 ןעביּוהנֶא רעריוו טפרארעג טציא טלָאװ רע ןעוו ,ךָאד ןוא ,טינ

 טינ רשפא יורפ יד רע טלָאוו ,יינ סָאד ןופ עידעגארט עצנַאג יד

 ןענירעוועס ןוא ;דלַאב ךיז ןעקערש ןעיורפ ?ייוו ,ןעגיױצעגניירַא
 -םיורא רהיא טָאה רע לייוו ,ןערעװנָא ,ךיז טכאד ,טציא רע טעוו

 ןעוועג טלָאװ רע .טסַאל ערעווש ַא וצ לעסקַא םעד ףיוא טנעלעג

 טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,רעהירפ יו רהיא רעביא תיבה-לעב רעד

 םעד ןיא דארעמאק ַא וצ יװ רהיא וצ טזָאלענרעטנורא ןעוועג

 זיא טציא רעבָא .ןעכערבראפ םעד ןופ יירעגירק יד ןוא קערש

 וצ ןעסאפוצ וצ ךיז רונ םהיא טביילב טציא ; ןעלאפראפ ןיוש

 גיטכיר טשרע ךיז רע ףראד יקאט ראפרעד ןוא -; ןעדנעטשמוא יד

 ןיא רע עכלעוו ןיא ,גנומיטש יד ןעניפעג וצ רעדיוו ןעהימעב

 דרַאמ רעד ןוא ןעוועג הדומ םהיא ךיז זיא בייוװ סָאד ןעוו ,ןעוועג

 ,טכודעג םהיא ךיז טָאה ןאד .ןעבעל סָאד יוװ גיטיוג ןערָאװעג זיא

 ןעטלא םעד טלָאװ רע ןעוו ,ןעבעל טנָאקעג טינרָאנ טלָאװ רע זַא

 טכוזרעפייא ןופ רעייפ סָאד זַא ,טציא רעבָא .טע'נרה'עג טיג

 ,טינ ןיוש םהיא טהירב ךילנערטרענוא ױזַא ןוא ,ןעננאנעגסיוא זיא

 סָאד יוװ ךיילנ ,טמעלקראפ ןיוש םהיא טרעוו ץראה סָאד ןוא
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 טגעלפ ןוא ,קַאמשעג ןייז טנעקעג ןיוש טָאה יז .בוט-םוי ַא ןעוועג

 עשירפ טסאג ן'ראפ ןענירק וצ ידכ ,ןעפיוקנייא ןהענ ןיילא
 -טסאג ַא יװ ,ךילבעיל רהעז ןעוועג יז זיא ייבאד ןוא ;רעייא
 ןוא ,זיוה ןופ דניירפ ַא ףיוא טמהענ סָאװ ,ןיהטריוו עכילדניירפ

 שנואוו םעד רונ יװ ךַאז רעדנַא ןייק ןעקרעמ טינ ָאד ףרַאד רע

 ןעגניירבראפ וצ סינפרידעב ַא ןוא םהיא וצ ךילדניירפ ןייז וצ

 .טייצ ?עקיטש א

 ןעבָאה ןעלעו רימ !טמוק ,טינ טסענראפ ,גאטנָאמ ---

 .טנַאמש

 רע סָאװ ,טַאנָאמ ןעטשרע ןופ עדנע םוצ :סנייא זיולּב

 קלָאפ רָאָאֹּפ סָאד זיא ,טסַאג רעטּפָא ןַא ןערָאװעג ייז ייב זיא

 רהעמ ץלַא טָאה יז .דמערפ רהעמ סיּפע ןערָאװעג ךיז ןעשיווצ

 טנעלפ יז ןוא ,ןיילַא ןעפָאלש וצ ןעגינעגרעפ טַאהעג רהעמ ןוא

 זיא רע סָאװ ,רעדעיווװ ,רע ןוא ;ןַאמ רהיא ןעדיימסיוא ץלַא

 ןופ טייצ עטשרע יד לאטורב ױזַא ,ךילטפאשנעדייל .ױזַא ןעוועג

 ןעטלאהוצנָא יז טהימעב טינ ךיז טָאה ,ןעבעל ןעטארייהרעפ רעייז

 ןוא ,טייקענטאקילעד םוש ןהֶא טבעילעג יז טָאה רע  .ךיז ריֿפ

 רעד ןופ טייקגידלודעג יד טימ ןעפרָאװרעטנוא םהיא ךיז טָאה יז

 רעבָא ,ןייז וצ ףראד ױזַא זַא גידנעניימ ,יורפ דעמאזכרָאהעג

 םעד טייצ רעבָא .ןעגינעגרעפ ןייק גידנעּפעש טינ ןופרעד ןיילא

 ןהֶא רָאג ,דנעסיוטשבא ןערָאװעג סָאד רהיא זיא ,ןעכערבראפ

 יז טנעלפ סָאד ; ןעקָארשעג ראפרעד ךיז טָאה יז .סָאװרַאפ ַא

 -עג טָאה טכיל סָאד ןעוו ,טכאנ ייב לָאמ ןייא .זעוורענ ןעכַאמ

 ךיז טָאה רהיא .: ןוהטעג יירשענ ַא לָאמַא טימ יז טָאה ,טנערב

 -יא יז טָאה ,טכיזעג ןעטציירוצ ,ןעטיור ןייז ןיא זַא ,טכודעגבָא

 טלָאמעי ןופ ןוא .רעדרעמ םעד ןופ םינּפ סָאד ןעהעזרעד ךיז רעב

 ןעריּפשרעד טגעלפ ןוא עטרעטיצרעד ַא ןערעוו דימת יז טנעלפ ןָא

 ,טרעדיילשעגרעדינא יז טלָאװ רע יו ךיילג ,דרָאמ ןופ ?היפעג םעד

 ןעוועג זיא סָאד .דנאה רעד ןיא רעסעמ סָאד ךיז ייב גידנעבָאה

 ןוא .קערש ןופ טּפאלקעג רהיא טָאה ץראה סָאד רעבָא ,שירַאנ

 תמא םעד ,ןעגנואווצעג רעגינעוו ןוא רעגינעוו ץלַא יז טָאה ָאבור

 -וצנוא ןעוועג זיא רע ןוא ,גיהורנוא וצ ןעוועג זיא יז ,טנָאזעג
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 -עג ךָאנרעד טָאה'מ ןוא ,ךאזעלנ וצ ןעמונעג טָאה'מ .טנעייל

 .טכַאנ עבלַאה ךָאנ זיב ןעטרָאק ןיא טלעיּפש

 ןיא גאטנָאמ קיטשהירפ רעד ןענייז ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא

 ןערָאװעג טכַאנ רעד ףיוא תבש ןוא גַאטשרענָאדי ןוא הירפ רעד

 -ראפ ל?ָאמַא טָאה קַאשז ביוא ןוא .טיײהנהָאװעג ןימ ַא ייז ייב

 ,ןערהיפוצ ןעננערב ןוא ןעכוזבָא םהיא ןיילא ָאבור טגעלפ ,ט?העפ

 זיא ָאבֹור .טיײקגיסעלכַאנ ןייז ראפ עפריוורָאפ םהיא גידנעכַאמ

 רונ ןעבעלפיוא תמאב טנעלפ ןוא ,רעגיד'הרוחש-הרמ .ןערָאװעג

 רעכלעוו ,ןאמ ןעגנוי רעבלעז רעד ,רעדורב ןעטוג םעיינ ןייַז טימ

 רעכלעוו ןוא ,טסגנא ל?עיפ ױזַא טפאשראפ רעהירפ םהיא טָאה

 רעד סלא ,;נאָלּפ ַא יו םהיא ראפ ןייז טפראדעג טצעי ךָאדי טָאה

 ,ןעקערש עלא יד ןופ גנורעּנירע עגידעבעל ןוא תודע רעגיצנייא

 ,טרהעקראפ ,רָאנ זיא --- ,ןעסעגרעפ טלָאװעג יוזא טָאה רע סָאװו

 ,השפא ראפרעד יקאט ןוא ,םהיא ראפ טייקנידנעווטיונ ַא ןערָאװעג

 -ענסיוא טינ טָאה רע רעבָא ,טסואוועג קַאשז טָאה ןעסיוו סָאװ

 סיּפע יז טקנוּפ ,ייז ןעשיווצ טביילב טערקעס רעד ןוא .טנָאז

 ןיא ןעפלָאהעגטימ ָאד טלָאװ קַאשז יוװ ךיילג ,דנַאב רעקרַאטש ַא

 -עּב ַא טימ ןעקוקנָא םהיא ָאבור טנעלפ טפָא ,ןעכערבראפ םעד

 דנַאה יד ןעקירדו גנולצולּפ םהיא טנעלפ ןוא ,קילב ןעדנעטייד

 ריפ קרַאטש וצ ןיוש ןעוועג זיא עכלעוו ,טפאשנעדייל ןימ ַא טימ

 .טפַאשרעדורב-טוג ע'טושּפ ןופ קורדסיוא ןעכילנהעוועג םעד

 ס'ָאבור יד ייב זיא קאשז סָאװ ,רעבָא זיא עטסניטכיוו סָאד

 ןיילא ענירעוועס .טסַאנ רעטשנואוועג ַא ןעוועג עילימאפ רעד ןיא
 ןעטכייל ַא גידנעזָאלסױרַא ,ןעמהענפיוא ךילהערפ םהיא טנעלפ

 ךיז טּפַאכ סָאװ ,יורפ ַא יו ,ןעמוקניירא טגעלּפ רע ןעוו ,יירשעג

 ןֹופ ןענעל קעװַא דלַאב טנעלפ יז ןוא .ףָאלש ןופ ףיוא ךילהערפ
 טימ ,ךיז טנעלפ ןוא ,ךוב רהיא ,ןעלקייא רהיא ,סעלא דנעה יד
 טייקינשטוקס עסיורג יד ןופ ןעסיירסיורא ,רעטכעלענ ןוא דער

 .נעט-גָאט ערהיא ןופ

 בָאה'כ ! ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ זיא סָאד ןייפ יו ,הא ---
 .ךייא ןופ טכָארטעג דלַאב ךיא בָאה ,נוצ-לענש םעד טרעהרעד

 ייז ייב סָאד זיא ,קיטשהירפ .וצ ןייז ייז ייב טנעלפ רע זַא
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 -יטש רעייז ןיא טרהיפעגניירא ןײלַא ָאבור טָאה ךָאנ וצרעד
 ֿנָאט וצ גָאט ןופ זיא רעכלעוו ,הרצ רעדנַא ןַא רָאג ןעבעל ןעל

 לָאז קַאשז ןַא טלָאװעג רונ טָאה רע -- ,רעסערג ץזְלַא ןערָאװעג

 ןייז ןופ גנַאג םעד טיופ .רעהענניירא רעטּפָא ןַא ןייז ייז ייּב

 ּלָאמ יירד רוװַאה ןיא ןייז טזומעג טסינישַאמ רעד טָאה ,טייברא

 גיצנאווצ זיּב הירפ רעד ןיא ףלע בלַאה ןופ גאטנָאמ ;ףָאװ ַא

 ןוֿפ תבש ןֹוא גאטסרענָאד ; טכַאנ רעד ףיוא ןעבעיז ףיוא טונימ

 ןיא ןעבעיז ףיוא טונימ גיצרעיפ זיב ףלעווצ ףיוא טונימ ףניּפ

 ,עזייר ס'ענירעוועס ךָאנ גאטנָאמ ןעטשרע םעד ןוא .הירפ רעד

 : ןענַאטשעגוצ םהיא ֹוצ ָאבור זיא

 ןענָאזבָא טינ זנוא ךָאד טעוו רהיא ,דארעמַאק ,רונ טרעה ---

 רהיא !?עווייט םוצ ....זנוא ייב ןיירא ליומ ןיא ןעמהענ וצ סיּפע

 ךייא רימ טזָאל --- ,יורפ ןיימ וצ ךילדניירפ יױוזַא ןעווענ טנַײז

 ּו .ןעקנאדבָא

 ייב קאשז טָאה טַאנָאמ ןעטשרע ם'ןופ ףיולרעפ ןיא ןוא

 יו ,ןעהעזענסיוא טָאה'ס .לָאמ ייווצ קיטשהירפ ןעסעגענ ייז

 ,ןעגייווש ןענידנעטש םעד ןופ טקנערקעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ָאבור
 טָאה ,בייוו ן'טימ ןייֵלַא רענייא שיט םייב ןעווענ זיא רע ןעוװ

 רעד ןעוועג זיא ייז טימ ןעוו ,גנורעטכיילרע ןַא טלהיפעג סיּפע

 ןוא ,ןעלהעצרעדו וצ סָאװ ןענופעג דלַאב טָאה ָאבור ןוא .טּסַאנ

 .ןעציוו טנָאזעג ןוא טרעדױלּפעג טָאה רע

 טרעטש רהיא זַא ,ךָאד טהעז רהיא ! רעטפָא ךָאד טמוק ---
 .טינרָאג זנוא

 טָאה קַאשז זַא ,טכַאנ רעד ףיוא נאטשרענָאד ַא ,לָאמ ןייא

 ,ןעפָאלש ןהענ טלָאװעג טָאה ןוא געװ ןופ ןעשאוועגמורַא ךיז

 -מורא ךיז טָאה רעכלעוו ,ן'ָאבור טימ ןעּפָארטעגנָא ךיז רע טָאה

 ךיוש זיא'ס סָאוו ,גידנעקוק טינ ןוא ;ָאּפעד םורַא טהערדענ

 ןיילַא ןהעג טלָאװעג טינ ךָאד ָאבור טָאה ,טעּפש ױזַא ןעוועג

 טסינישַאמ ןעגנוי םעדוטּפעלשעגטימ ךיז טימ טָאה רע ןוא ,םייהַא

 ּוצ טּפעלשראפ ןיוש םהיא רע טָאה ָאד ןוא ,עיצנַאטס רעד זיּב

 -עג סיּפע טָאה ,ףיוא ןעוועג ךָאנ ןיא עכלעוו ,ענירעוועס  .ךיז
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 ןּוא .ןעּפָאק וצ טגנעלענ ךיז סָאד טָאה רע ןוא ; ןעניפעג טנָאק
 ערעדנַא ןעניפעג וצ יוװ ּפָאק ַא טהעררעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 ; טּרַא רעדנַא ןַא גָאט ןעדעי ; ןעטלַאהעב וצ סָאד רעטרע ערעכיז

 טמוק רימָאט טרעטיצעג רע טָאה ךרָאש ןעטסנימ םעד ןופ ןוא
 ,ךיז ןעק ָאבור טייז .זיֹוה ןיא ןעכוז םהיא ייב ייֵציִלֶאֹּפ יד סע
 ,ךילדנע ןוא .חמ םעד טהעררענ טינ ױזַא ךיז לָאמ ןייק רע טָאה
 ,ןופ טרעטאמעגסיוא ןוא רעצעלּפ עיינ ןייק רהעמ גידנעבָאה טינ
 יא דלענ סָאד יא ,הירפ רעד ןיא לָאמַא רע טָאה ,שינעקערש יד

 טָאה רע ואוו ,טרָא ןעּבלעז םעד ףיוא טזָאלעגרעביא רענייז םעד
 פעצעלק ענעבמעד ן'רעטנוא -- ןעטלאהעב םעד ראפ גָאט ַא סע

 דֹוצ טינ ןיוש ךיז וצרעד רע ןעק טציא ןוא --- ; טעקראּפ ןופ
 םָאד יו דיילג ,טלעוו רעד ןיא טינ ךַאז םוש ןייק ראפ ,ןערהיר
 5ופ ,קערש ןוא טיוט ןּופ בורנ ַא ןיא ,רבק ַא ןיא ןעוועג טלָאװ

 טרָא סָאד טכייוועגסיוא רע טָאה ןעהעג ןיא רַאנָאז .םיתמ טימ
 ייבאד טַאהעג סיּפע טָאה רע ;סופ ַא טימ ןעטערטוצפיורא טינ
 -ףעד ןעטנוא ןופ םהיא טלָאװ'מ יוװ ךיילנ ,להיפענ ןעטכעלש ַא
 ,גאטימ ךָאנ ךיוא טנעלפ ענירעוועס ןוא .סופ ןיא ּפוצ ַא טגנאל

 ,לעקנעב סָאד ןעקּורבָא ,רעטסנעפ םייב ןעצעז ךיז טנעלפ יז ןעוו
 סָאװ ,תמ ן'רעביא טקנוּפ ןעציז וצ ןעמוקסיוא טינ לָאז רהיא זַא
 ןעבָאה בייוו ן'טיס ָאבור .ענָאלדָאּפ יד רעטנוא ייז ייב טנעיל

 טלָאוװעג ץלא ךיז ןעבָאה ייז ; טדערעג טינ ןופרעד ךיז ןעשיווצ
 ןעבָאה ףוס םוצ ; ןעניואוועגוצ ךיז ןעלעוו ייז זא ,ןעדיירנייא

 ,ייז ייב ָאד זיא ,תמ רעד ,רע סָאװ ,ןעקָארשעג רהעמ רונ ךיז ייז
 .עדנוטש עדעי טימ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא םהיא ןעלהיפ ייז ןוא

 -עג רעדנעגאלּפ רעד ןוא .סעטַאיּפ ערעייז רעטנוא ,ייז ייב ,ָאד
 ראפ סָאװ ,טימרעד ראברעדנָאז רהעמ ךָאנ סיוא טמוק ?היפ
 םענהעש םעד --- ,ןעקָארשעג טינ רָאנ ךיז ייז ןעבָאה רעפעמ םעד
 ,טָאה ןַאמ רעד ןוא טפיוקעג טָאה יורפ יד סָאװ ,רעסעמ םעיינ
 סָאד .רעבָאהבעיל רהיא ןופ ןיירא זלַאה ןיא ןעכָאטשעגנניירא
 ןענעלענ ךיז זיא סע ןוא ןעשאוועגמורא טושּפ ייז ןעבָאה רעסעמ
 -יינש לָאמַא םהיא טימ טנעלפ ןָאמיס יורפ ןוא ,לעטסעק ַא ןיא

 : .טיורב ןעד
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 ןעוועג זיא סָאד ;קערש טימ לופ ,טקנוּפ רעדנעגיהורנואעב א

 רעייז ןעוו ןוא ;רעמיצ-סע ןיא טעקראּפ םעד ןיא טרָא ןיוא

 רעדיוו ייז טגעלפ ,טרָא םעד ףיוא ןעלאפ אי לָאמַא טנעלפ קילב

 ןעועג זיא סָאד .טסגנַא ןופ ?היפעג רעטכעלש ַא ןעּפַאכנָא

 ןעסירעגסױרַא ןעכָאה ייז ואוו טרָאד ,רעטסנעפ םעד ןופ סקניל

 טגעלעגקירוצ רעדיוו סָאד ןוא ?עצעלק ענעבמעד ַא טעקראּפ ןופ

 ןעטלַאהעב םעד רעטנוא ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעוועגנ יוװ טרָא ן'פיוא

 סָאוװ ,קנארפ דנעזיוט וצ ןעטעליב ןהעצ יד ןוא ?רעגייז סָאד

 ןייז ץוח ַא ןערָאמנַארג ןעטיוט םעד ייב ןעמונעגסיורא ןעבָאה יז

 לרעגייז סָאד .דלָאג ןיא קנארפ טרעדנוה יירד ַא טימ עלעטייב

 וצ טינ ןעוו ,ןעמונעג ןעוועג טינ ָאבור טְלָאו דלענ סָאד ןוא

 ןוא ,ןעוועג טינ רע זיא בנג ןייק .ביור ןופ ?עטשנָא םעד {עכַאמ

 ךיִז טָאה רע יו ,רעגנוה ןופ קנארק-טיוט ןעגעלעג רעסעב טלָאװ רע

 םעד ןופ םיטנעס ןייא טימ ןעצונעב וצ ךיז רעדייא ,טקירדעגסיוא

 ,ןעטלא םעד ןופ דלעג סָאד .?רעגייז סָאד ןעפיוקראפ רעדָא דלעג

 טלהָאצעב טָאה רע ןעמעוו ןוא ,יורפ ןייז טצומשעב טָאה סעכלעוו

 סָאד !ןַיינ ! ןיינ ....טולב ןוא ץומש ןופ דקעג סָאד -= ,סנייז

 וצ ךיז ןָאק שנעמ רעכילרהע ןייק ןוא ,דלעג ןייר ןייק טינ זיא

 סָאװ ,ארפָאמ-עדדארוק ןיא זיֹוה םעד ןופ . ! ןערהירוצ טינ םעד

 ; טכארטעג טינ וליפא רע טָאה ,קנאשעג ַא סלַא ןעמוקעב טָאה רע

 ןוא ,טכוזעב רע טָאה ןעטעדרָאמרע םעד זַא ,טקאפ רעד רעבָא

 ןעטפאהלעקע םעד ןיא ןעטעליב-דלענ יד ןעמונענוצ םהיא ןופ

 סָאד ,טרעדיושעג םהיא טָאה סָאד --- ,דרָאמ םעד ןופ טנעמָאמ

 קערש ןופ להיפעג ַא טימ ןעסיוועג ןייז טקעווהע םהיא ןיא טָאה

 הרובג יד טלהיפעג טינ ךיז ייב רע טָאה ךָאד ןוא .לעקע ןוא
 רענייז םעד ןעפראוו וצ .ןיירא ןוא ןענערבראפ וצ ןעטעליב יד

 טָאה ןעגעוו סטייהרעכיז ןופ ?הָאװבָא ,ןיירא םי ןיא לעטייב ן'טימ

 סָאד רעבָא םהיא טָאה ,ןוהט ןעסייהעג סָאד ?כש םעד םהיא

 טָאה רע .סטוג ַאזַא ןופ ןעכַאמ ?ת ַאזַא טזָאלרעד טינ ץרַאה

 וצ טקעּפסער ןעניניזטסואוועבנוא ןַא סיּפע טלהיפענ ךיז ןיא

 ןופ .ןעטכינרעפ טינ עמוס ַאזַא לָאמ ןייק טעװ רע ןוא ,דלענ
 -עג טינ ץַאש םעד ראפ ץאלּפ רעכיז ןייק רָאנ רע טָאה גנאפנָא
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 ,םי ןעסיורג עו ףיוא ,רעטייוו ךָאנ ןוא ,סעטסַאמ עכיוה .דלַאוו

 .נערב  ַא ןהֶא ןוא ןעיורג-סאלב

 טָאה טייקגירעפעלש עבלעז יד יו ןעהעזעגסיוא טָאה'ס

 .סָאבור יד ןופ םינכש יד ,סעילימאפ ענירעביא יד טּפַאכראפ

 רעצנַאנ ַא טשיורעג ךילנהעוועג טָאה סע ואוו ,רָאדירָאק םעד ןיא

 ןעפָאלשראפ ךיוא לֶאֵמַא טיס זיא ,סעקטָאלּפ ןופ דניוו-םרוטש
 טָאה ,עלבעל םַאדַאמ וצ ןעמוק טנעלפ ענעמָאליפ זַא .ןערָאװעג

 .ןעדער ?יטש רעייז ןופ לעמרומ םעד טרעהעג סָאװ םיוק ןעמ

 טימ עטכישעג יד יו ,ןופרעד טשאררעביא ןעווענ עדייב ןענייז ייז

 םעד ןופ ייז ןעּבָאה טציא ןוא ; טנידנעעג ףיז טָאה סָאבור יד

 ןערנענידַײלעב ַא טימ יוו שרעדנַא טינ טדערעג ָאבור עיס'מ

 יד ןעטלאהוצנא רע טמוק יוװ ,טסייה'ס ;דיילטימ ןופ ןָאט

 -מורפ סיוא ױזַא טָאלג טינ יורפ ןייז זיא אמתסמ .. ;עלעטש

 ךיז ףיוא רע טָאה סלאפנעדעי ןוא ; זיראּפ ןיא ןערהָאפעג טייק

 ןופ ןעשאוו-ןייר טינ לָאמ ןייק ךיז טעוו רע ןוא ,קעלפ ַא טציא

 טציא ןופ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש זיא עשריסַאק יד ןוא .ןע'דשח

 ןעבָאה טינ טכַאמ ןייק ןיוש ס'ָאבור יד ןעלעוו רעטייוו ןוא ןָא

 -ראפ יז ןענעג טָאה יז ןוא ,ריטראווק יד ןעמהענוצ וצ רהיא ייב

 ייז ןוא ץלָאטש טימ ןעננאגעגייבראפ ייז זיא ,ּפָאק םעד ןעסיר

 ךיז ןופ ךיוא יז טָאה ראגָאז ן'ענעמָאליפ ןוא ; טסירגעג טינ

 ןוא רענינעוו ץלַא ןעמוק רהיא וצ טנעלפ ענעי ןוא ,טרעטייוורעד

 ייב סיורג וצ סיּפע זיא עלבעל םַאדַאמ זַא גידנעקרעמ ,רענינעוו

 וצ ךיז םוא ,עלבעל םַאדַאמ טָאה ראפרעד .ענשטוקס וצ ןוא ךיז

 ןעשיווצ ענירטניא ןַא טכוזעג רהעמ .ךָאנ ,טייּברא ןַא ןעניפענ

 ;רעטסיימזןָאיצנאטפ םעד ,,ידַאבַאד עיס'מ ןוא ןָאשינ ?עזַאומדַאמ

 רָאדירָאק ןיא ..טינרָאג ,ןעמעלַא ךָאנ ,יז טָאה ןענופענ רעֶּבא

 ערהיא ןופ ןעטערט עליטש סָאד יוו טרעהענ טינ רהעמ ךיז טָאה

 -ָאלשעגנייא זייווכעלסיב זיא סעלא ןוא .,לעּפָאטנַאּפ ענעקילָאװ

 קעוַא זיא טַאנָאמ רעצנַאג ַא ; רָאדירָאק םעד ןיא ןערָאװעג ןעפ

 ףָאלש ןעפעיט ַא ןיא יוװ ךילדעירפ ןוא ליטש ןעוועג זיא'ס ןוא

 .םרוטש .ןענידלאוועג .ַא ךָאנ

 -- ,טסנוּפ ןייא ןעבילבענ זיא זיוה ןיא סָאבור יד ייב רעבָא
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 ןוא ?עמוטעג םעד ןופ ןוא ,ןעגינעגרעפ טכַאמעג רַאגָאז רהיא סָאד

 -הירפ ן'זיב .עהור רהיא ןעמוקעג ךילטנעגייא רהיא זיא םרַאיל

 ,ןערעמיצ יד רעביא טהערדענמורַא גָאט ןעדעי ךיז יז טָאה קיטש
 -רעד ןוא ,טסנעיד רעד טימ גידנעסעומש ,דנעה עטנעלראפ טימ

 -נעפ םייב טציא יז טציז גאטימכאנ ןעגנאל ןעצנאנ םעד ,ּךָאנ
 סנעטסיימ רהיא טגעיל ןעלקייא רהיא ןוא ,רעמיצ-סע ןופ רעטפ
 .טימרעד ןעדירפוצ זיא ןוא טינרָאנ טוהט יז ןוא ,עינק יד ףיוא
 ,גָאט ראפ טייברא רעד ןוֿפ טמוק ןאמ רעד ןעוו ,ןעכָאוװ יד ןיא ןוא
 -עג תמא םעד ןוא ;טכַאנ רעד ףיוא זיב ןעּפָארכ םהיא יז טרעה
 טציא טנעלפ יז ןוא ,ןעכָאװ עטסעב יד ןעוועג סָאד ןענייז ,טגָאז
 -נאנ סאד גידנעמהענרעפ ןיילַא ענייא ,הנותח רעד ראפ יוװ ןעבעל
 ַא ,טסולעג ץרַאה רהיא סָאוװ גידנעוהט ךָאנרעד ןוא ,טעב עצ
 ןעוו ןעטלעז טציא יז טהענ ןהעגסיורַא .גָאט ןעצנַאנ םעד עייירּפ

 ןעקירבאפ יד ןופ ךיור םעד רונ יז טהעז רווַאה ץנַאנ ןופ .סױרַא
 ןעלעטשראפ ךיור סנעקלָאװ עצראווש יד ןוא ,לאזקָאװ םעד םורַא
 רהיא טקַאה סָאװ ,ךַאד םענרעניצ םעד רעביא ?עמיה םעד רהיא

 ,טרָאד .ןעגיוא יד ראפ רטעמ עכילטע זיולב טנָאזירָאה םעד ֿפָא -

 ; גידנעטש יז טלהיפ סָאד ; טרָאטש ידץזיא טנַאוװ טייז רענעי ןוֿפ

 ףוס רעבָא ; טינ טדָאטש יד טהעז יז סָאװ ,ענשטוקס זיא רהיא
 םקעז ףניפ יד ;טנהָאוװעגוצ ?עסיבַא וצרעד ךיז יז טָאה ףוס לכ

 ףיוא טיהעגבָא טלַאה יז סָאװ ,ןעמולב ענעדעישרעפ טימ ּפעט
 -כיילראפ סָאװ ,ןעטרָאג רהיא יו ןערָאװעג ןעניוז ,רעטסנעפ יד

 טכארט ַא לָאמַא ךיז טנעלפ יז ןוא .טייקמאזנייא רהיא טרעט

 טנהָאוו ןוא טלעוו רעד ןופ ןעוועג שרּפ ךיז טָאה יז זַא ,ןֹוהט

 לָאמַא טמוק ָאבור סָאװ ץוח ַא ;ןיילַא ענייא דלאוו ןעפעיט ןיא
 ןוא ,רעטסנעפ ן'כרוד ךרוד טכירק ןוא ןעדנוטש עיירפ יד ןיא
 ןוא ;ךַאד םענרעניצ ם'ןופ ןעקור םוצ זיב ףױרַא ךיז טעּפארד

 ן'פיוא ףױרַא ךיז טצעז ןוא עדנע ן'זיב רעביא ךיז רע טקור ןַאד |

 טגעלפ טרָאד ,"ןָאעלָאּפַאנ , ראוולוב םעד רעביא לענילפ ץיּפש

 ןוא ,לעמיה ןעיירפ םעד ןענענ ,עקלויל יד ןערעכיוררַאּפ ךיז רע
 רעטנוא טגעלוצ ,טדָאטש עסיורג יד ףיוא ןעקוקרעטנורא טנעלּפ

 א ןוא ןעפיש טימ טצעזעב לָאט םעד ןיא רעטייוו ןוא ,סיֿפ ענייז
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 טריק טעטש

 -טריוװ רער וצ ןעבכעגעגרעביא ךילטּפַאשנעדייל ךיז יז טָאה ,גַאט

 ןַא טימ ןעצעזקעװַא ךילנהעווענ ךיז יז טגעלפ רעהירפ .טּפַאש

 יד .טפַאשטריוװ יִד טסַאהעג טָאה ןוא ,טנַאה רעד ןיא טייברַא

 טָאה ןוא טניטפעשעב טימרעד ךיז טָאה ןָאמיס עטנַאט עטלָא

 ךיז טָאה ענירעוועס טייז רעבָא ,ףלעווצ זיב ןיינ ןופ טנעידעּב

 ָאר טעוװ יז זַא ,טייהרעכיז יד ןענירקעג טָאה יז ןוא ,טגיהורעֶב

 ןוא טמַארענ רונ יוװ ,ןוהטענ רהעמ טינ יז טָאה ,ןעביילברעפ

 רעהירפ טָאה יז זיב, טצעזענקעװַא טיִנ ךיז טָאה יז .טגיניירעג

 -ָאה טצויא .בָארַא ּפָאק ן'טימ רעיטרַאוװק יד טרהעקעגרעביא טינ
 ערעיײז ןיא .קרַאטש ןעּפָאלש טנעקעג קלָאפ רָאְּפ סָאד ןיוש ןעב

 ןעוו ,טכַאנ ייב ךיוא ןוא ,ןעסע םייב ,ןעגנופערטנעמַאזוצ ענעטלעז

 ?נַאּפנָא טינ לָאמ ןייק ויז ןענעלפ ,ןעמַאזוצ ןעפָאלשענ ןענייז ייז

 סלַא ןעטלאהענ יז ןעבָאה ייז ;עטכישעג רעד ןופ ןעדער ןעג

 .ןעבָארנעב ,טגידנעעג

 -עזענסיוא ןעבעל סָאד טציא טָאה ןענירעוועס טּפיוהרעביא

 י?יױופ ןימ א ןעמונעגנָא רעדעיוו יז טָאה סע .םהענעגנַא רהעז ןעה

 רעד ֹוצ טזָאלענרעּביא רעדיוו יז טָאה טפַאשהטריוו יד ; טייק

 רונ ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא סָאוװ ,ןייליירפ א יװ ,ןָאמיס עטנַאט

 -נוא ןא טימ ןעמונרעפ ףךיז טָאה יז .טײברַא-טנַאה עלעדע רַאפ

 -= ,ערדלָאק עטלעקייאעגסיוא עצנאנ א -- ,טייברא עכילדנע

 -םיוא .ןעבעל ןעצנַאנ | 'ףיוא ןעקעלק טנָאקעג רהיא טָאה סָאװ

 -?ַאװאוצ ענעדירפוצ ַא ןוא ,טעּפש ץנַאג טציא יז טנעלפ ןחעטש

 ןוא ןעמוק םעד ןופ טרעפעלשעגנייא ,טעב ןיא ןיילַא ךיז ןערעג

 טייצ יד ןעזיווענ רהיא טָאה סָאד סָאװ ,ןענוצ יד ןופ ןהעגבָא

 רעד טָאה ,הנותח רעד ּךָאנ טייצ עטשרע יד .רענייז ַא יװ ניטּכיר

 -ַאמ יד ןופ יירעפייפ סָאד ,עיצנַאטס רעד ןופ לעמוטעג רעפיורג

 -וד עניַײמעגלַא סָאד ,ןעלקריצ-הערד יד ןופ ײרעּפַאלק סָאד ,ןעניש
 ,שינרעטיצ-דרע ןַא ןיא יוװ עלייוו עדעי ןעלסיירט סָאד ,ןערענ
 --- בוטש ןיא ?עבעמ ן'טימ ןוא רחיא טימ ןעפרָאװענ טָאה סָאװ

 ףיז יז טָאה רעטעּפש רעבָא ,טרעדליװעב יװ יִז טָאה סעלַא סָאד
 ףעדנעלסיירט ןוא רעדנעשיור רעד ןוא ,טנהעוועגוצ םעד ּוצ

 טָאה טציא ןוא ; ןעבעל רהיא ןופ ?ייהט ַא ןערָאװעג זיא לַאזקאוו
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 ןופ להיפעג סָאד ןעקרַאטשרעּפ טגעלפ ,ןעגיהורעב רָאג ייז טגעלּפ

 .טייקליטש רעדנעפעלשנייא ןופ ןוא ,עהור עכילדנענוא

 ןעמ ,םינכש יד ןעגיוא יד ראפ ָאטינ ןענייז סנעטסגינעוו םַא
 ןיא סע ;ךָאנ ריד ןעריּפש עכלעוו ,ןענָאיּפש ענייק טינ טהעז
 רונ ךיִז ןעבָאה קלָאפ רָאּפ סָאד ןוא גנילהירפ רעד ןעמוקעננָא
 ןעדנעדנעלב םעד ףיוא ןוא ץיה עדנעקיטש יד ףיוא טנָאלקעב
 יד ןופ ןערָאװעג טציהרעד זיא רעכלעוו ,ןיצ םעד ןופ קסַאילב
 רעכילקערש רעד ּךָאנ .ןוז רעד ןופ ןעלהארטש-סגנילהירפ עטשרע

 א ןיא ןעבעל וצ ןעגנואווצעג ייז טָאה עכלעוו ,גנורעטישרע

 ךיז ייז ןעבָאה ,ןעטַאנָאמ ייווצ ןופ טייצ ןיא קערש ןעגידנעטש
 טינ וליפא ךיז טָאה סע .דנאטשליטש ןעזעיד טימ טגיטעזעגנָא
 ייז סָאװ ,טהערפעג ךיז ןעבָאה ייז ,ךיז ןָאהט וצ רהיר ַא טסולענ
 -עג טינ ָאבור זיא לָאמ ןייק ךָאנ .טינ ןערעטיצ ןוא טינ ןעדייל
 ןייז ןיא : רעטמַאעב רעכילטקניּפ ןוא רעטפַאהנעסיװעג ַאזַא ןעוז
 -טַאלּפ רעד ףיוא ןעגנַאגעגפױרַא רע זיא טייברַא-גָאט ןופ ךָאװ
 ןעסע קיטשהירפ ןעמוקעג זיא ;גָאט-רַאֿפ רהוא ףניפ עמרָאּפ
 םוא טיײברַא רעד וצ ןעגנַאנעג רעדעיװ זיא ; רֶהוא ןהעצ טשרע

 זיא סע ;טכַאנייב ףלע זיב ןעבילברעפ ןיוש זיא ןוא ,רהוא ףלע
 ןייז ןופ טייצ ןיא .טיײברַא ןעדנוטש ףלע עצנַאנ ןעמוקעגסיוא
 רהוא ףניפ ןופ טגיטפעשעב ןייז ָאבור טגעלפ ,טיײברַא-טכַאנ
 -עב טינ וליפא ךיז טָאה רע .הירפ רעד ןיא ףניפ זיב סדנעבא
 ךיז ייב ןעסעגעג טָאה ןוא ,עדנוטש-עהור גאטימ ןייז טימ טצונ
 ןעגָארטעג רע טָאה-טייברא ערעווש עזעיד ןוא .,רָאטנַאק רעד ןיא
 :ןעלעפעג גיטנעק םהיא זיא יז ; ןענינעגרעפ ןימ ַא טימ רַאגָאז

 -עג רע טָאה סעלַא ,טייקגיניילק ןייק ןעזָאלעגסױא טינ טָאה רע
 -ענרעפ ןענופעג טלָאװ רע ךיילג יו ןעכַאמ סעֶלַא ,ןהעז טלָאװ

 -ענכיילג םעד ןיא גנובעלפיוא ןַא ,טייקדעימ רעד ןיא טייהנעס

 .ןעבעל ןעלַאמרָאנ םעד ןופ טכיוו
 ענייא ןעביילב גידנעטש טגעלפ ,טייז רהיא ןופ ,ענירעוועפ

 ,ייווצ עדעי ןופ ְךָאוו ןייא הנמלא ןַא ןעביילברעפ טנעלּפ ,ןיילַא

 רעד ןיא יא ,ךָאוװ רעטשרע רעד ןיא יא טָאה יז יוװ יוזא ןוא
 "ימ םייב רעדָא קיטשהירפ םייב רונ ןַאמ םעד ןעהעזענ רעטייווצ
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 רֹונ .ביוטש םעד גידנעשיװמורַא טינ וליפא ןוא סע גידנעט

 טכארבעגניירא טינ זיוה סָאד טלָאװ ןָאיצקוָאא ן'ףיוא יוװ יוזא

 -סיוו ַאזַא ןיא ןענהָאװ טלָאװעג ןעטלָאװ עלעיפ טינ לייוו ,לעיפ

 ןוא ןלעב ַא ףיוא ןעטרַאװ וצ ןעסָאלשעב סָאבור יד ןעבָאה ,שינעט
 טָאה סָאװ ,דלעיש ןעסיורג ַא ןעגָאלשעגוצ דַאסַאּפ ן'פיוא ןעבָאה

 רעזעיד .ןעגוצ עדנעפיולכרוד עלַא ןופ ןערעוו ןעהעזעג טנעקעג

 -ייווצרעפ רעזעיד ,ןעבַאטשכוב עטיור טימ טנעכייצעגנָא ,טָאבנָא

 םעד טרעקראטשרעפ ְךָאנ טָאה ןעפיוקרעפ וצ שנואוו רעטלעפ

 ןוא ןעדָאל עטכַאמרעפ יד ןעפּורעגסױרַא ןעבָאה סָאװ ,רעיורט

 טָאה ָאבור יוװ ױזַא ןוא .רענרעד טימ ןעסקַאוועב ,ןעטרָאג רעד

 םוא ַארּפָאמ-עדיַאורק ןייק ןערהָאפ וצ טגָאזעגבָא ןעדעישטנע ךיז

 , =עב ענירעוועפ טָאה ,ןעגנונדרָאניײא עגיטיונ יד ןעכַאמ וצ טרָאד

 טָאה יז .גאטימכָאנ 8 ןיא ןערהָאֿפוצקעװַא ןיהַא ןיילַא ןעסָאלש

 וצ טגָאזעגנָא יז ןוא ,ן רַאזימ יד ייב לעסילש יד ןעזָאלענרעביא

 ןעמ טָאה טרָאד .םינוק ןעמוק ןעלעוו סע ביוא ,זיוה סָאד ןענייצ

 לייוו ,ןעדנוטש ייווצ א ןופ טייצ ןיא ןערילַאטשנא טנעקענ ךיז

 וליפא : סעגיטיונ סעלַא טימ טגרָאזרעּפ ןעוועג זיא זיוה סָאד

 .סעפַאש יד ןיא ןעוועג זיא שעוו

 -ורנואעב טינ רָאנ קלָאפ רָאּפ סָאד ןיוש ךיז טָאה טציא

 -רע רענָאטָאנָאמ רעד טימ ןעּפָאלענ ךיז זיא טייצ יד ןוא ,טניה

 ןעמ טעוװ זיוה סָאד .גָאט ןעגידנעגרָאֿמ םעד ןופ גנוטרַאװ

 טעוו סע ןוא ,טלעג רעייז ןעגעלקעווַא ןעלעוו ייז ,ןעפיוקרעפ לָאמַא
 ןעבָאה ןוא ןעסעגרעפ זיוה רעייז ןָא ייז ןעבָאה ךילדנע .טונ ןייז

 טרעשעב טינ רָאג ןיוש ייז טלָאװ סע יוװ ךיילג ױזַא טבעלעג ךיז

 : טנהָאוװעב ןעבָאה ייז סָאװ רעמיצ יירד יר ןעזָאלרעפ וצ ןעוועג

 ךיילנ ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןעכלעוו ןופ רהיט יד ,רעמיצ-ספסע ןַא

 ןוא ,סטכער רעמיצּפָאלש סיורנ ךילמעיצ ַא ,ןיירַא רָאדירָאק ןיא

 םעד ןופ ךַאד רעד רַאגָאז .סקניל ,טפול ןהֶא ,ךיק עקניניילק ַא

 רעכלעוו ,ךַאד רענרעניצ רעזעיד ,רעטסנעפ ערעייז ראפ לַאזקָאװ
 טינ טָאה ,סַאג יד טלעטשרַאֿפ ייז טנַאװ-סינגנעפעג ַא יו טָאה

 0 ,טרהעקרעפ רונ ,רעהירפ יוװ ןענערפיוא ייז טרעהעגפיוא רונ



 221 ַאלַאז לימש

 רַאנָאז זיא סע .עזייוועב דענעגינעג ןייק ןוא וויטָאמ ןייק ,טקנער

 ַא ןוֿפ עדנעגעל עשיטנַאמָאר ,עטסַאּפרעּפײיצילַאּפ א ןענעישרע

 -נַאװַא רעטנַאקעבנוא ןימ ַא ,ןעננַאפ טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,רעדרעמ
 ןיא םודעמוא סיוא טסקַאוו רעכלעוו ,ןעכערברעפ ןופ טסיריט

 ,ןעכערברעפ עלַא וצ טביירש ןעמ ןעמעוו ןוא ,טייצ רעבלעז רעד
 יד יוװ ךלַאב ױזַא ,ךיור יוװ ,ןעדנואוושרעפ טרעוו רעכלעוו ןּוא
 זיא עכלעוו ,עסערּפ-סנָאיציזָאּפָא יד ןוא .רָאנ ןעניישרע ןעטנענַא
 טָאה ,ןעלהַאװ עדנעמוקנָא יד טימ טניטפעשעב ןעוועג טציא
 .רעדרעמ םעד ןוֿפ עדנעגעל רעזעיד ןופ טכַאלעגבָא ןעוו ןעטלעז
 -ָאה ןעטקעפערּפ יד ןופ טלַאוועג יד ,רעשרעה יד ןופ ןעקירד סָאד
 -רַא עטעטסירטנע ריפ לַאירעטַאמ גונענ טרעפעילעג ךילגעט ןעב
 וצ טרעהענפיוא ןעבָאה ןעטעזאנ יד יוװ ,דלַאב ױזַא ןוא .ןעלקיט

 וצ טרעהעגפיוא סָאד טָאה ,ךַאז רעזעיד טימ ךיז ןעגיטמעשעב
 -נירעגיינ רעכילטפאשעדייל רעד ריֿפ דנאטשנענעג סלא ןענעיד

 -רעד טדערעג טינ וליפא ןיוש טָאה ןעמ ןוא .ןעפַאמ יד ןוֿפ טייק
 .ןופ

 לייוו ,ניהור ןערָאװעגנ קירוצ זיא ָאבור עילימַאֿפ רעד ןיא
 ס'ןערָאמנארג ןופ ןעמוקסיֹורַא טלָאזעג טָאה סָאװ ,טייקניריווש יד
 ַאל קלָאפ-רָאּפ סָאד .ןערָאװעג ןעדימעגסיוא ךילקילג זיא האוצ

 -נייא ןעבָאה ,הטַאר ס'ןַאהענאב םַאדַאמ טגלָאפעג ןעבָאה ענעש
 ַא ןעביוהוצפיוא גידנעבָאה ארומ ,האוצ רעד ףיוא טגיליוועג
 רעכיז ןעוועג טינ ןענייז ייז ?ייוו ,רַאפרעד ךיוא ןוא ,?אדנַאקס
 -יא ןעמ טָאה סָאבור יד .סעצָארּפ םעד ןופ ןעטַאטלוזער יד ןיא
 טָאה ןעמ זא ךָאוו א טייז ןיוש ןוא ,גנוציזעב יד ןעבעגעגנרעב
 ןופ ,ארפָאמ-עדדַאורק ןופ רעמיהטנעגייא יד ראפ ןעטלַאהעג ייז
 -גיצרעיפ א ןיא טצַאשעג טָאה ןעמ סָאװ ,רענטרעג ,רעזייה .יִד
 סָאד ןעפיוקרעפ וצ ןעפָאלשעב דלַאב ןעבָאה ייז ,קנַארפ דנעזיוט

 -עג ייז םָאה סעכלעוו ,טולב ןּוא טיײהנעסַאלענסױא ןופ זיֹוה

 -עג טינ וליפא ןעטלָאװ ייז ואוו ,םולח רעזייב ַא יוװ ןעקָארש

 ןופ רעטסנעּפשעג יד ראּפ נידנעבָאה ארומ ,ןעפָאלשנייא טנעּק
 .ןיא ןעפיוקרעפ וצ ןעסָאלשעב סע ןעבָאה ייז .טייהנעגנַאגרעפ רעד
 -כיררעפ טינ ,לעבעמ ן'טימ ,טהעג ןוא טהעטש סע יוװ ,ןעצנַאנ
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 ראאה עטרילָאקידלָאנ ערהיא זיולב ןוא ,הנבל רעד ןוּפ ןייש רעס
 -יה םעד ןופ ןייש-דלָאנ ןעטַאלב םעד ןיא טלהַארטשענבָא ןעבָאה

 .טביל-לעמ

 רעסעב לָאז יז "ן'ַאזיל , ןעבירטענרעטנוא טָאה קַאשז ןוא
 ַא טזָאלעגנ יז טָאה ןוא ,לליװעטטָאמ זיב ףױרַא-גרַאב םעד ןהענ

 -רעד ןוא קעבלָאב זיב געוו ןעדַארג ןעצנַאנ םעד ןעכודבָא ?עפיב
 זָאל ַא רעדיוו יז רע טָאה רעלפרַאה זיב ןײמָאר-טנייס ןופ ךָאנ
 רעד רעביא ּפָארַא-נרַאב רעטסגרע רעד --- ,ּפָארַא-גרַאב ןוהטעג
 ןעויטָאמָאקָאל יד סָאװ ,גנעל יד סעגעיל יירדו ,עיניל רעצנַאנ
 ןוא .?הַאטש םעד ןעלהיפרעד סָאװ דרעפ עטנָאױצ יו ןייא ןעפיול

 עיצנַאטס רעד ףיוא ןיירַא ךילדנע קַאשז זיא דעיִמ ןוא ןעכָארבוצ
 םענעמוקעננָא םעד ןופ ךיור ןוא גנַארד םעד טימ ןוא רווַאה ןיא
 ןוא ,םהיא וצ ןעפָאלענוצ ,ןהענ םייהַא ן'רַאפ ,ענירעוועס זיא גוצ
 ; טגָאזעג עמיטש רעכילטרעצ ןוא רעכילהערפ רהיא טימ

 ! טכַאנ עטוג .קנַאד ַא --

6 

 ןערָאװעג רעדעיוו זיא סעלַא ןוא טַאנָאמ ַא קעװַא זיא סע
 -ייווצ םעד ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעיטרַאוװק ס'ָאבור ןיא גיהור

 -ַאּפ יר ןופ ןעלַאַאז-טרַאוו יד .רעביא ,לַאזקָאװ ם'ןופ ןערָאנ ןעט
 ןיא ןוא ,רָאדירָאק ןיא םינכש יד ייב יא ,ייז ייב יא .ןערישזַאס

 ףיוא ןעבעל סָאװ ,עטמאעב ןופ ליטלעוו םעניילק ןעצנַאג םעד
 טָאה טיײצ-סטייברַא רעייז ןופ גנולייהטוצ יד טיול ,ןעדנוטש יד

 טָאה סע .רעהירפ יו ןָאטָאנָאמ ױזַא ןעפיול ןעמונענ ןעבעל סָאד

 יַאמרָאננוא סעּפע טריסַאּפ טינ רָאנ טָאה סע זַא ,ןעהעזענסיוא
 .סעכילקערש רעדָא סעל

 -ענ טָאה עכלעוו ,ןערָאמנַארנ ןופ עטכישענ עזעלַאדנַאקס יד

 ןעביוהעננָא טָאה ,שער ןעסירג אאזַא טכַאמעננָא טָאה
 טייקכילנעמנוא רעד בעילוצ ,סיוא טזייוו ,ןערעוו וצ ןעקעגרַאּפ
 א ךָאנ ן'שיבַאק גידנעטלַאחרעפ .רעדרעמ םעד ןעקעדטנע וצ
 םהיא ,יעזינעד ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד טָאה ,ןעכָאװ ייווצ
 ןעמ יו ,ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה ןעֶמ ל?ייוו ,טזָאלעגסױרַא
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 חכ ןעּפָארט רעדעי ןוא .ןעגנורעטש ענידנעטש יד ןוא ,ןעניש

 ןענייז סָאװ ,ןעגיוא יד ןיא ןעוועג םהיא ייב טציא זיא רענייז

 ןוא .נוצ םעד טרהיפ סָאװ ,טנַאה ןייז ןיא ןוא ,ךַאו רעד ףיוא

 -ָאס ןעניולפענייברַאפ זיא ,גידנערעכיור .ןוא גידנעפייפ ,"ַאזיל,

 ,ןַאור ייב טלעטשעגבָא טשרע ךיז טָאה ןוא תוחכ עלַא טימ ?יוועט

 -נעכעירקפיורַא ,רעגיהור ?עסיב ַא ןיוש סױרַא זיא יז ןענַאװ ןופ

 .טלייאעג טינ ,ענָאלַאמ וצ זיב געוו םעד גיד

 ןעסייוו ַא טימ ,ערהָאלק ַא רהעז ,ןעגנַאגעגפיוא זיא הנבל יד

 טסוק ןעדעי ןעקרעמעב טנָאקעג רַאפרעד טָאה קַאשז ןוא ,ןייש

 םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,געוו ן'פיוא רענייטש יד רַאגָאז ןוא

 טָאה ,ענָאלַאמ ןופ לענוט ןופ גנַאגסױרַא םייב ןוא .גנַאג ןעקענש

 טָאה סָאוװ ,םיוב ַא ןופ ןעטָאש ַא ןופ טניהורנואעב קַאשז ךיז

 רע ןעוו ,דנַאה רעטכערפרעד ןיא ,געוו ן'פיוא טנעלעג םהיא ךיז

 -= ,ךנעגעג יד טנעקרעד טָאה רע ; טקוקעגנייא רעסעב ךיז טָאה

 רע ואּוז ,םעטסוק יד טימ דלעפ סָאד. ,לעקניוו ןעטסיוו םעד

 -רַאפ זיא דנעגעג עטסיוו ,עדליוװ יד - ,דרָאמ םעד ןעהעזעג טָאה

 -נַא ן'כָאנ רענייא ,ךַאלגרעב יד : ןעגיוא ענייז ראפ ןעּפָאלעגייב

 -טסיוו עדליוו עצנַאג יד ,דלַאװ רעקיטש ערעטסניפ יד ,ןּרעד

 רעטנוא ; ַארפָאמ-עדזאורק ןעזיוועב ךיז טָאה דלַאב ןוא .טייק

 עמַאזנייא סָאד טייז ַא טימ טהעטש ןייש-הנבל רעליטש רעד

 -רעפ ןוא ןעסעגרעפ ןעמעלַא ןופ ,גיד'ארומ ןוא רעטסניפ ,זיוה

 ךילקערש ױזַא ןוא ,טכַאמרעּפ גידנעטש ןעדָאל יד טימ ,ןעזָאל

 טָאה ,סָאװ רַאפ גידנעסיוו טינ ןיײלַא סעּפע ןוא !שילָאכנַאלעמ

 םהיא טָאה סע זַא ,טלהיפעג ,לָאמ עלַא יו רהעמ ,טנייה קַאשז

 ,קילגנוא רעדנעמוק ַא סעּפע יו ךיילג ,ןעצרַאה ן'רַאפ טמעלקרַאפ

 ןַא רָאנ ןעהעזרעד ןעגיוא ענייז ןעבָאה םעד ךָאנ דלַאב ןוא

 -גאלש םייב טרַאּפשעגנָא ,בוטש ס'רָאזימ ןעבעל .רוניפ רעדנַא

 ַא ָאד יז רע טהעז טייצ עטצעל ידו .ערָאלּפ ןענַאטשעג זיא ,םיוב

 -ענ טינ ךיז טָאה יז .גידנעריּפשכָאנ ,גידנעטרַאװ ,לָאמ סעדעי

 ןענָאק וצ םהיא ,ּפָאק םעד טהערדעגכָאנ זיולב טָאה יז ; טרהיר

 רעכיוה רהיא ;הילפ ןעלענש-ץילב ןייז ןיא ןעקוקכָאנ רהעמ סָאװ

 -ייוו רעד ןיא ןעזיוועב רוגיפ עצרַאוװש ַא יוו ךיז טָאה טלַאטשעג
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 / סָאד זַא ןוא ,סיפ יד טנערבעג לייוורעד ןעדייב ייז טָאה ץיה

 רעהעיוו ייז טָאה ,ןערָאװעג טקַאהרעּפ קירוצ זיא ?ערהיט-ןעוויוא

 .טניוו רעטלַאק-זייא רעד ןעמונעגכרוד

 .טבַאג ןערָאװענ זיא'ס

 ןעוו ןעטלעז .טייקגיטכיזרָאפ ןייז טרעסערגרעפ טָאה קַאשז

 זיא יז ; ױזַא םהיא טגלָאפ "ַאזיל , ןייז זַא ,טלהיפעג טָאה רע

 ְךֶאנ טרעיגנער רהיא טימ טָאה רע ; םנעה יד ןיא םהיא ייב ןעוועג

 ךָאד ןוא : ךרַאנָאמ ַא ןופ טכַאמ ענעמָאקלָאפ יד טיִמ ,שנואוו ןייז

 ,רהיא ףיוא זנורב רעגינעוו ןערָאװעג טינ ראאה ַא ףיוא רע זיא

 ,היח עדליוו עטנרעלעגסיוא ןַא יו טכַארטעב יז טָאה רע ןעוו !

 .ןעזָאלסױרַא טינ טנעה .יד ןופ ןענעווטסעד .ןופ רָאט ןעמ סָאװ

 סָאװ ,גוצ ם'ןופ ןָאנַאװ ַא ןיא ,סעציײלּפ ענייז רעטניה ,טרָאד

 עלעדייא רהיא טימ יז רע טהעז ,טייקלענש ַאזַא טימ טהילפ

 ןוא םהיא טביולג ןוא ,םהיא ףיוא ךיז טזָאלרעפ סָאװ ,רוגיפ

 ןייז ןוא ,רעטיצ רעטכייל ַא ןָא םהיא טמהענ סע ןוא .טלעכיימש

 ןופ גנאג םעד ןערילוגער וצ ?עדער סָאד רעטסעפ טפיירג טנַאה

 -קַאװ רעד ןיא ןיירַא טגנירד רעפרַאש ןוא ,וויטָאמָאקָאל םעד

 עטיור יד טכוז סָאוו ,קילב רעדנעשרָאפ ןייז שינרעטסניפ עדנעפ

 ,במָאלָאק ןוא רעינסַא ןופ סעיצנַאטסדגייװצ יד ךַאנ .ןעלַאנניס

 זיא טנַאמ זיב .םעהטָא םעד טּפַאכעגרעביא ?עסיבַא רע טָאה

 תמא ַא ףיוא יו ןעוועג זיא געוו רעד - ; טָאלג ןעננאגעגוצ סעלַא

 ,טכייל רהעז טלעקייקעג ךיז טָאה נוצ רעד ןוא ,רעטערב עטַאלג

 -רעטנוא טונ טזומעג ןיוש "ן'ַאזיל; ןעמ טָאה טנאמ ךָאנ

 ףיורא-נראב רערעוש א ןעװעג זיא .סע ל?ייוו .,ןעביירט

 ּפענוט-געוו רעד טמוק ךָאנרעד ןוא .ענעיל רעבלַאהַא ןופ טעמכ

 סָאװטע רעבָא ,גנעל יִד רטעמַאליק ןעבלַאה ַא טימ ייווצ ,ַאובלָאר
 ןופ ןעטלַאהעגנייא טינ ,וויטָאמָאקָאל רעדו ןוא ; ּפָארַא-גרַאב

 ןוא ,טונימ יירה ןיא יוװ רעגינעוו ןעּפָאלענבָא סָאד זיא ,ן'קַאשז

 -ַאור רעד ,לענוט ןייא זיולב יו ןעבילבענ טינ רהעמ זיא טציא

 עכילקערש יד --- ,ליוװעטָאס טייז רעד ןופ ,ןָאיעג ןעבעל ,רעל

 םעד רעביא הנכס ןיא רעמיא זיא'מ ואוו ,ליוװעטָאס עיצנַאטס

 -ַאמ ןופ ףַאלעג ןעגידנעטש םעד ,ןענעוו ןוא ןעסלער ןופ רעטנָאלּפ
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 עכילנהעוועג יד טימ טצישעב ןעוועג םהיא ןענייז ןעגיוא יד

 -נוברַאפ טָאה רע עכלעוו ,ךַאלקעד-ןעטייז ענעכוט ןיא ןעללירב
 ןערהָאֿפ עלענש סָאד .לעטיה ן'רעטנוא ּפָאק ן'פיוא קירוצ ןעד
 -עב טינ רעבָא סָאד טָאה רע ; טלעסיירטעג קרַאטש םהיא טָאה
 םעד ןופ ןעמונעגּפָארַא טינ רע טָאה טנַאה עטכער יד ; טקרעמ
 טקנוּפ ,ןישאמ רעד ןוֿפ ףיול םעד ןערילונעד וצ ?עדעריביירט

 ; ןעוועריק וצ לעדער סָאד טלַאה םי ן'ףיוא רערהיפ-ףיש רעד יו

 ?הָאוובָא ,ןעגידנעטשעב ַא טימ גוצ םעד טרהיפעג טָאה רע ןֹוא

 רעדָא גידנעטלַאהנייא ,טנַאה רעד ןֹופ הערד ןעמַאזקרעמעננוא

 טָאה טנַאה רעקניל רעד טימ ןוא ; טייקלענש יד גידנערעסערנועפ
 לייוו ,לעגניצ ן'רַאּפ רעפייפ םעד ןעּפעלש ֹוצ טרעהעגפיוא טינ רע
 טימ ?וֿפ ,רערעװש ַא רהעז זיא זירַאּפ ןופ סױרַא געוװ רעד

 עדעי ייב ,םיוב-גָאלש ןעדעי ייב טפייפענ טָאה רע ןוא .תונכּפ

 ,געוו ןופ עוועריק ןעסיורג ןעדעי ייב ,לענוט ןעדעי ייב ,עיצנַאטס
 זַא ,נעֹו ןיא ןעבילבעג ןהעטש םהיא זיא ןענייצ רעטיוד ַא
 ,טפייפעג גנַאל טָאה רע ןוא ,טכַאנ ןערעוו טלָאזעג ןיוש טָאה'פ

 יװ ןעניולפעגייבדַאפ טרָאד זיא ןוא ,גנַאגכרוד ַא גידנערעדָאֿפ
 ףיוא ןוהטעג קילב ַא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ,רענוד ַא

 פעדער עניילק סָאד טהערדעגרעטנוא טָאה ןוא ,רטעמָאנַאמ טעד

 ףיוא זיב טסערּפעג טָאה ערַאּפ יד רונ ןעוו ,רָאטקעשזניא םעד ןופ
 גידנעלעטשנא רעדיוו טרָא ן'ףיוא ךיילנ ןוא ; םַארגָאליק ןהעצ

 , יד טוָאלענסױרַא טינ גיוא ןופ רע טָאה ,נעוו םעד ףיוא קילב םעד

 ןיא ןוהטעגניירַא ױזַא ןעוועג זיא רע ; טייקגיניילק עטסעדנימ
 --- ,טקרעמעב טינ רָאנ ךָאז עגיטייז םֹוׁש ןייק טָאה רע זַא ,םעד
 ,םרוטש ַא יװ ןעזָאלבעג טָאה סָאװ ,טניוװ ןעקרַאטש םעד רַאנָאז
 -עננָא טָאה רטעמָאנַאט רעד זַא ןוא .טקרעמענ טינ ףיוא רע טָאה
 ןופ ?ערהיט סָאד טנעפעעג רע טָאה ,ערַאֿפ גינעוו וצ ףיוא ןעזיוו

 .לעסעק םעד ןופ לעגנעטש סָאד גידנעביוהּפיוא ,ןעוויוא-ליוק םעד

 ןוא ןענַאטשרעּפ ךיילנ טָאה ,טנהָאװעגוצ ןיֹוש םעד ּוצ ,עקעּפ ןוא
 עטעּפָאל רעד טימ ייז ןוא ליוק רעקיטש טּפַאלקוצ ןוא ןעמונעג
 םעניד ַא יװ ,ןעליוק יד גידנערַאשרעדנַאנופ ,ןעפרָאװענניײרַא
 עכילקערש ַא .ךיילגוצ ץַאלּפ-רעייּפ ןעצנַאנ םעד רעביא קעדוצ
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 ןעסיררַאפ טָאה ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא טקעטשענ ךיז טָאה יז

 ,גידנעליימש .,םינּפ סָאד

 ! ָאד ןיב'כ ,גיהור טייז --

 טָאה רע ןוא ;ָאד זיא יז סָאװ ,ךילקילג ןעוועג זיא רע ןוא

 .טלעּכיימשעג ךיוא

 ,טונ ןיוש זיא ױזַא ,טוג טוג ---

 םהיא טָאה ןוא ןעניוצעגסיוא רהעמ ךָאנ ךיז טָאה יז רעבָא

 ; ןָאט ןערעליטש ַא ןיא טגָאזעג

 ךיא ...ןעדירפוצ רהעז ,ןעדירפוצ ןיב ךיא ,דניירפ ןיימ ---

 .ןעשנואווענ יו סעֶלַא ...סנַאש ןעסיורג ַא טַאהענ בָאה

 םהיא טָאה סע ןֹוא ; ןענַאטשרַאפ ןעמָאקלָאפ טָאה רע ןוא

 רהיא וצ ןעפיול טלָאװעג ןיוש טָאה יז ןוא .ןוהטעג האנה רהעז

 -ענ סַאּפש ףיוא טָאה ןוא טרעקענמוא רעבָא ךיז יז טָאה .ןָאנַאוװ

 : םגָאז

 .רענייב עניימ ריִמ טיה טציא .עשז-טהעז ---

 : לוק ןעכיליירּפ ַא טימ ןעירשעגסיוא טָאה רע ןוא

 ! טינ ארומ ןייק טָאה ! יאדוא ,הֶא ---

 יר ןופ ךאלרהיט יד ןעכַאמרַאּפ ןעניוהעגנָא ןיוש טָאה'מ

 .ךיז ןעצעזוצניירַא טַאהעג טייצ םיוק טָאה ענירעוועס .סענַאגַאוװ

 תייפ א ,רָאטקודנָאק-טּפיױה ם'ןופ לַאנניס םעד ףיוא טָאה קַאשז

 גוצ רעד .רָאטַאלונער םעד ןוהטעג הערד א ךָאנרעד ןוא ,ןוהטעג
 סיֹורַא רַאורבעפ טַאנָאמ ןיא ךיוא זיא ױזַא טּקנוּפ .קעװַא זיא

 ןעבלעז םעד ןיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ,נוצ רעשינַארט רעד
 -לעז םעד ןוא שיורעג ןעבלעז ן'טימ ,עיצנַאטס רעד ןופ לעמוטעג

 טכַאנרַאּפ רעד ,גיטכיל ןעוועג ךָאנ זיא טנייה רעבָא .ךיור ןעב

 -דנענוא ױזַא סעּפע זיא'ס ןוא ,ןעגנַאפעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה

 -סיױרַא ןוא ּפָאק םעד טלעטשעגפורַא טָאה ענירעוועפ .דלימ ְךיל

 ,םקוקעג

 זיא ,ללָאװ ןופ עזולב ַא ןוא ןעזיוה ןיא טעדיילקעג םרַאוו

 גירנעזָאלּפָארַא טינ ,וויטָאמָאקָאל םייב סטכער ןענַאטשענ קַאשז
 ערעי ךיז גידנענױבסױרַא ןוא םהיא ראּפ נעוו םעד ןופ ניוא ןַא

 .ןהעז ןענעק וצ רעסעב ידכ ,לירעטסנעֿפ-ץוש םעד ןופ עלייוו
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 -ַאסַאּפ ענייז ריפ הנכס רעד ןופ ןעטכַארט טינרָאג רע טנעלפ

 יד רווַאה ןייק ןערהיפ םייהַא קירוצ זומ רע זַא טציא ןוא .ןערישז

 -עב ןוא טַאהעג טנייפ ךֶאנ הירפרעד ןיא טָאה רע עכלעוו ,יורפ

 ןוא קנַאדעג רעד רָאג םהיא טעשטומ --- ,סורדראפ טימ טיילג

 טכוד םהיא ןוא ,ןעפערט טינ הלילח ךיז לָאז סעּפע זַא ,ארומ יד

 ַא ןוא עטעדנואוורעפ ַא ,דלוש ןייז ךרוד ,יז זיא טָא זַא ,ךיז

 ףיוא ןיוש רע טָאה ןָא טנייה ןופ ,סמערָא ענייז ןיא עדנעברַאטש

 ךיז ןעזומ ןיוש טעוװ ,עגיטכעדרַאפ יד ,"ַאזיל , ןוא .עבעיל ַא ךיז

 -ָאנ רהיא ןערילרעפ טינ ליוװ יז ביוא ,טקערָאק רהעז ןערהיפפיוא

 .עקרעפיול עטונ ַא סלַא ןעמ

 ןענייז עקעּפ ןוא קַאשז .סקעז ןעגנולקעג טָאה רעגייז רעד

 -ָאמָאקָאל םעד ןוא ןעגָאוװ-ליױק ןעשיווצ ,לעקירב ן'ףיוא ףױרַא
 ןוהט הערד ַא ן'עקעּפ ןעסייהעג לַאנגיס ַא טימ טָאה קַאשז .וויט
 םעד טליפעגנָא טָאה ךיור רעסייוו ןעקלָאװ א ןוא ,ןַאּפַאלק םעד
 ןופ ?העפעב םעד גידנעגלאפ ןוא .לָאטש-ןישַאמ ןעטרעכױהרַאֿפ
 - "אזיל , ךיז טָאה ,טנעפעעג טָאה טסינישַאמ רעד סָאװ ,רָאטַאלוגער

 -עג ףייַפ א טימ טָאה ןוא ,ָאּפעד ןופ סיורא זיא ןוא ןוהטעג רהיד ַא -

 -יטאב ןיא ןיירַא טלָאזעג ןיוש טָאה יז ןוא .געוו ןעיירפ ַא ןעטעב

 טזומעג יז טָאה ּפָארייא'? עד קירב ןעבעל רעבָא ; ?ענוט רעלָאינ

 ,טייצ עניטכיר יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו טשרע ןוא ;ןעטרַאװבָא !

 לענש םוצ געוו םעד טגנאלרעד רהיא רעוועריק-ןעסלער רעד טָאה

 ןעבָאה רעטייברַא-לאזקָאװ ייווצ ןוא ,גיסיירד רהוא סקעז ןּופ גוצ

 .סענָאגַאװ יד טימ טלעטעקרַאפ טוג ן'"אזיל,

 -ילבעג םיוק זיא'ס .ןערהָאפסױרַא טפרַאדעג ןיוש טָאה'מ

 -ױבענסױרַא ךיז טָאה קַאשז ןוא, טונימ ףניפ יו רהעמ טינ ןעב

 ןיא ן'ענירעוועס טינ טהעז רע סָאװ ,גנורעדנואוורעפ ןיא ןעג

 יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןערישזַאסַאּפ יד ןופ גנַארד םעד

 ךיז טעװו יז רעדייא ,ןעזייועב ךיז םהיא וצ רעהירפ טעוװ

 ַא ,ןעפיול טעמב ,ןעהעזרעד יז רע טָאה ךילדנע .ןעצעזנײרַא

 גנעל עצנַאג יד ןעפָאלעגבָא זיא יז ,ךילקריוו ןוא .עטניטעּפשרַאּפ

 ןוא עטמַאלפרַאפ ַא ,וויטָאמָאקַאל םוצ וצ זיא יז זיב ,סענָאגַאװ
 .החמש אלמ
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 ןַא יו ןעטלַאהענ רעצייה ןייז וצ ךיז רע טָאה ,ןהעצ רהָאי ַא טימ

 םהיא טנעלפ ןוא ,תונורסח ענייז ןעקעדראפ טגעלפ ןוא ,רערעטלע

 וצ ןייז ןיוש טנעלפ רענעי ןעוו ,העש ַא ןעפָאלש .ןעזָאל רַאגָאז

 ; טנוה ַא יו יירט ןעווענ רַאפרעד םהיא זיא עקעּפ ןוא .רוכש

 ןוא רעטײברַא רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךָאנ רע זיא וצרעד

 .ןעפיוזעב ןעווענ טינ רונ זיא רע ןעוו ,ךַאפ ןַיז ןיא רעטהיגעג ַא

 ןעמ ףרַאד סָאד ןוא ,"ןַאזיל, טַאהעג בעיל ךיוא טָאה רע ןוא
 ייז .סינעדנעטשרעפ עטוג ריפ גונעג ןעוועג זיא ,ןעסעגרַאפ טינ

 ,עילימַאפ עטונ ע'תמא ןא ןעוועג ןענייז ןישאמ יד ןוא עדייב
 -עגענבָא םהיא טָאה קַאשז זַא ,רַאפרעד ןּוא .יירענעירק םוש ןהֶא

 ,טרעדנואוורעפ ן'תמאב עקעּפ ךיז טָאה ,אבה-ךורב ַאזַא ןעב

 טרעההעד טָאה רע ןעוו ,טרעדנואווראפ טלעּפָאד ךָאנ ְךיז ןוא

 ."אזיל , רעייז ןענעג לעפייווצ ןע'זנורב ס'קַאשז

 .רעסַאוװו ַא יוװ ךָאד טפיול יז ! רעה ךיא סָאװ ---

 .גיהורנוא סעּפע ןיב ךיא ! ןיינ ,ןיינ ---

 ןעדעי ןופ דנַאטשוצ ןעטונ םעד ףיוא גירנעקוק טינ ןוא

 טלעפייווצרעפ ןעלקָאש וצ טרעהענפיוא טינ רע טָאה ,עלעציּפ

 -ורּפוצסיױא ,לעטנעה סָאד ןוהטעג םהענ ַא טָאה רע .ּפָאק ן'טימ

 טָאה ןוא לעקינַאנ ן'ףיוא ףיורא ןיילא זיא ;  ןַאּפַאלק םעד ןעריב

 ; סרעדניליצ יד ייב ךַאלזעלנ יד ןיא ?ייא ןעסָאנעגניײרַא ןיילַא

 שעלוּפַאק-ףּפמַאד םעד טצוּפעג לייוורעד טָאה רעצייה רעד ןוא

 ,רעווַאשז קעלפ ַא ןעזיוועב םיוק ךיז טָאה סע ואוו ,לעסעק םייב
 ןוא ,טקורעגנ גיטכיר ְּךיִז טָאה רעזייוו םייֵב ?ענניצ סָאד רוצקב

 ייב זַא ,רעבָא זיא תמא רעד .ןעזָאלרעּפ טנעמענ ךיז טָאה קַאשז

 ןַא .ןיילא "אזיל , רוג טינ ןעוועג ןיוש זיא ןעצרַאה ןיא .םהיא

 -ניכַאװש עזעיד -- ,ןעסקַאוװעגסיוא טרָאד זיא טפַאשבעיל רעדנַא

 גָאט ןעצנַאנ םעד םהיא זיא סָאװ ,שינעפעשעב עכילטרעצ ,עק

 ןיא קנַאב רעד ףיוא רהיֵא טימ טציז רע יװ ,ןעניוא יד רַאפ

 יז לָאז'מ ביז טעב סָאװ ,עקניכַאװש ןוא עדנעבעיל ַאזַא ,רעווקס
 ---,ןעניטעּפשרעפ לָאמַא ךיז טנעלפ רע ןעוו ! ןעּבעיל ןוא ןעצישעב
 -ָאקָאל םעד ןעזָאל ןעזומ טגנעלפ ןוא --- ,רלוש ןייז רעביא טינ

 ,רטעמָאליק גיצכַא עצנַאנ ןופ טייקלענש ַא טימ ןהעג וויטָאמ
12 
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 ןוא גירעהעג יװ ןעוועג זיא עלעציּפ סערעי ; ןענוֿפעג טינרָאג
 ןעניהעפ ןוא ןעטונ ַא ןופ טנעה יד ןיא יו ,טעשטסילבעג טָאה
 ןיא ,ןעצוּפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג רעמיא .יז טָאה רע .טסינישַאט
 יו טקנוּפ ,עזייר ַא ְךָאנ לעיצעּפס .רעהּפיוא ןַא ןהֶא ,ןעשיוו ןייא
 ,נעיעג ןעגנַאל ַא ךָאנ ררעפ עטציוושרעפ יד םורַא טשיװ ןעמ
 ןוא סייה ןעוועג ךָאנ זיא יז ?ייוו ,ןעבײרמורַא טונ יז רע טנעלפ
 ץומש ןעקעלפ יד ןעמהענוצסיורא רהיא ןופ ןעוועג רעטכייל זיא'ס
 -יירט טינ לָאמ ןייק "ן'אזיל , ןייז טגעלּפ סַאשז ןוא ,םיוש רעדָא

 ןעגיסעמלעגער רהיא טימ ןהענ ןעזָאל רעמיא יז טנעלפ רע ; ןעב
 ידכ ,ןעגיטעּפשרעפ וצ טינ לָאמ ןייק ךיז גידנעהימעב ,גנַאג
 -יל , טימ קאשז ןוא .ןעביירטרעטנוא ןעפרַאד וצ טינ רעטעּפש יז
 ןופ ףיולרעפ ןיא ןוא ,קלָאפ ראאּפ טונ ַא יו ןעוועג ןענייז "ַאז
 רהיא ןעגעג רע טָאה ,טנָאקעג יז טָאה רע סָאװ ,רהָאי רעיפ יד
 ןופ רעכיב-ןעטסינישַאמ יד ןיא ןעבעירשראפ טינ לָאמ ןייא יא
 ,סעקילַאק ןעטסינישַאמ ערעדנַא יד יװ ,ענַאלק ןייק יא ָאּפעד
 ערעייז ףיוא רעמיא ךיז ןענָאלקעב סָאװ ,םירוכש רעדָא רעצנעליופ

 רעבָא .עלייוו עלַא ןעטכיררַאּפ יז לָאז'מ ןערעדָאּפ ןוא ןענישַאמ
 טָאה יז סָאװ זנורב ךילצרעה ןעוועג תמאב קַאשז זיא גָאט םענעי
 ,ךָאנ סעּפע טלהיפעג טָאה רע ןוא ; ?ייא לעיפ ױזַא טכיוזעגפיוא
 רע סָאװ ,עפעיט ןוא עטמיטשעבנוא ןַא ,טייהרעכיזנוא ןַא סעּפע
 -ניהורנוא ןַא סעּפע ; ןענַאטשראפ טינ גיטכיר ךָאנ טָאה ןיילַא
 רהיא ףיוא ךיז ןָאק רע יו ךיילנ ,רהיא ןיא ?עפייווצ א ,טייק

 ,ןעטיירעברַאפ םונ טשרע ךיז זומ רע ןוא ןעזָאלרעּפ טינ טנייה

 .טכעלש טינ ןערהיפפיוא געוו ן'פיוא ךיז לָאז יז זַא

 םהיא טָאה קַאשז ןוא ,ןעמוקענ םינ ץלַא ךָאנ זיא עקעּפ

 -היר םיוק ,ןעזיוועב ךילדנע ךיז טָאה רענעי ןעוו ,ןעבעגעג טוג טָאה

 ןעטוג ַא טימ טָאה רע לייוו ,גנוצ ן'םימ ןוא סיֿפ יד טימ גנידנער

 ךיז ןעבָאה ךילנהעווענ .ןיירַא ?יומ ןיא ןעמונעגנ סעּפע רעדורב

 -רַאטימ עגנַאל ערעייז ןיא ןענָארטראפ םוג רהעז רענעמ ייווצ יד

 גידנעטייברַא ,ערעדנַא יד זיב עיניל קע ןייא ןופ טפַאשרעטייב
 טייקגיטעהט עבלעז יד ךרור טנינײאדעֿפ ,רעטלוש וצ רעטלוש
 רענניא ןעוועג זיא קַאשז ?הָאוונֶא ןוא .רהַאפעג עבלעז יד ןוא
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 -רע ןעמ טָאה ,ערַאּפ ךס ַא ןייא טכייפ טמהענ יז סָאוװ סָאד

 סָאװ ןוא ךַאלרהער ענעשעמ יד ןופ טייקטטונ יד טימ טרההעלק

 ,סַאשו ,רע רעבָא ;טלעטשעג םונ ױזַא זיא ןעוויוא-ץייח רעד

 ערעדנַא ןייק טרהיפעג טינ ןעד רע טָאה םירָאװ .רעסעב סייוו

 טלעטשעג ןעמַאזוצ ןוא ,"ַאזיל , יו טיובעג ױזַא טגנוּפ ,ןענישַאמ
 יד ?תולעמ ענױזַא ןעד ייז ןעבָאה ? גיטכיזרָאפ ױזַא טקנופ

 --- ,ןָאיצַאקירבַאפ רעד ןופ דוסי רעד ,טלהעפעג ייז טָאה המשנ

 -?עב םעד לָאמ ַא טקנעש לַאּפוצ רעד סָאװ ,עלעטניּפ סָאד טָא

 ןעלעטש ןעמַאזוצ םייב ןוא רעקיטש יד ןעדעימש םייב הכאלמ
 .טייקכילנעזרעּפ רהיא ,המשנ רהיא : ןישַאמ יד

 טייקרַאבקנַאד יד טימ טבעילעגנ "ן'ַאזיל , ןייז טָאה רע ןוא

 ּפֶא ךיז ט?עטש ןוא טכייל טהעג יז סָאװ רַאֿפרעד ,ןַאס ַא ןופ

 -ענ ךיוא יז טָאה רע ןּוא ; דרעֿפ רעקרַאטש רעטונ ַא יוװ ,לענש
 רע טָאה ,טלַאהענ ןעטלעטשענ ןייז ץוח ַא סָאװ ,רַאפרעד טצעש

 םהיא טָאה יז סָאװ ,ןעליוק יד ןָא טנעידרעפ נונעג ךָאנ רהיא ןָא

 ,ֿטַאהעג טינ תונעמ ןייק ןישַאמ רעד וצ טָאה רע ןוא .טרָאּפשרַאפ

 יד לעיצעּפס ,ץכַארעימש לעיפ וצ טרעדָאפענ טָאה יז סָאװ ץוחַא
 ,לעמיוב לעיפ רעייהעגנוא ןערהעצרַאפ ןענעלפ ייז : סרעדניליצ

 טָאה טסיזמוא .םירוכש ע'תמא יו ,טשרוד עגידנעטש רעייז ןיא

 דלַאב טנעלפ יז :?עיפ ױזַא ןעפיוז טינ לָאז יז ,טהימעב ךיז רע
 ןוא .רעניוזא טנעמַארעּפמעט א זיא'ס ,םינּפ א :;ןעּפאס ןעביוהנָא

 יו ,הואת עשרעּפיוז רהיא טימ ןעדירפוצ ןייז טזומענ טָאה דע

 ןוֿפ ןעטייז עטכעלש יד גידנעהעז טינ ,רעגייטש ַא ,ךיז טכַאמ ןעמ

 רָאז סַאּפש ףיוא זיולב טנעלפ רע ןוא .תולעֿמ עטונ טימ ןעשנעמ

 טָאה ,ןעיורפ ענהעש עלעיפ יו ,"ַאזיל , ןייז זַא ,רעצייה םוצ ןענ
 .לייא ךס ַא בעיל ךיוא

 -נַאנופ ץלַא ךיז טָאה ןישַאמ רעד ןיא רעייפ עטניילוצ סָאד

 טימ ןעמונעגנָא רהעמ ץלַא ךיז טָאה "ַאזיל , ןוא ,טנערבעג רעד
 -ַאֹל ןייז ןופ ןעטָארטעגבָא טינ ?ייוורעד זיא קַאשז ןוא .ערַאּפ

 טלָאװעג טָאה רע .עלעציּפ סעדעי טקוקעב םהיא ןוא וויטָאמָאק
 -ערפענפיוא הירפ רעד ןיא טָאה "ַאזיל , סָאװ רַאפ ,ןהעטשרעפ

 ההיא ןיא טָאה רע ןוא .ךילנחעווענ יו ,ץכַארעימש רהעמ ןעס

 א )0 ר 3 רע א וי
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 ךיוא ,ןענישַאמ עטיירגעגנָא ערעדנַא יד ןעשיווצ ,ןעוועג זיא
 ,סיוארָאפ ןעפלער ידי ףיוא טלעטשעגוצ ,וויטָאמָאקָאל ס'קאשז

 טָאה רעציײה-לַאזקָאוװ ַא .רעטשרע רעד ןהעגסורַא ןענָאק וצ ידּכ
 ןעליוק ךַאלקיטש עדנעהילנ יד ןוא ,רעייפ-טונ ַא טגעלוצ ןיוש

 .ןישַאמ ן'רעטנוא בורג-רעייפ םעד ןיא רעטנורַא ןעלַאפעג ןענייז
 רעטנַאגעלע ןַא ,ויטָאמָאקָאל גוצ-לענש ַא ןעוועג זיא סָאד

 עטכייל ךָאד עסיורג טימ ,ןעסקא רֶאְאּפ ייווצ טימ ,רעניטכעמ ןוא
 ַא טימ ןוא סמערָא-ביירט ענעלהָאטש טימ טלעטעקעג ,רעדער

 קיטש ןייא --- ,ןעּפיר עגיטפערק ,עגנאל ןוא טסורב רעניטכעמ
 טייקנהעש ע'תמא יד זיא סָאװ ,טייקטנעכערעגסיוא ןוא קינָאל

 טייקכילטקניּפ יד ,רוציקב --- ,ןעשינעפעשעב ענעלהָאטש יד ןופ
 -ברעמ רעד ןופ ןענישַאמ ערעדנַא עלַא יװ ןוא .טכַאמ רעד ןיא
 ַא ץוח ַא וויטָאמָאקָאל ס'קַאשז טָאה ,עינַאּפמָאק ןהָאבנעזייא
 סָאװ ,ןָאזיל עיצנַאטס רעד ךָאנ ןעמָאנױצ ַא טָאהעג ךָאנ רעמונ

 עבעיל סיוא טָאה קַאשז רעבָא .ןעטנעטָאק ןופ געוו ן'ףיוא זיא

 ןעמָאנ ןעשרעבייוו םעד ףיוא ןָאזיל טצריקרַאּפ ןישַאמ ןייז וצ
 .טפַאשבעיל טימ ןעדערסיוא רַאגָאז טגעלפ רע ןעכלעוו ,"אזיל,

 בעיל ךילקריוו ןישַאמ ןייז טָאה רע : תמא יקַאט זיא'ס ןוא

 רע .קירוצ רהָאי רעיפ טימ טנעקרעד יז טָאה רע טייז ,טאהעג
 ,עליטש יא ,ךיוא ןענישַאמ ערעדנַא גונעג ןערהיפ וצ טַאהעג טָאה

 טונ טָאה קַאשז ןוא ,רעכעירק יא ,רעהעג יא ,עניהורנוא יא
 רהיא טָאהעג ךיז טָאה ןענישַאמ יד ןופ ענייא עדעי זַא ,ןעהעזעג
 ןעוועג יקַאט ןענייז ייז ןופ עגינייא ןוא ,רעטקַארַאּכ םענענייא
 רַאפרעד ןוא ; סעצינ'םדו-רשב ע'טושּפ יוװ ,ןעסטכינעגיוט עסיורג
 סָאד זיא ,"ן'ַאזיל , ןייז טבעילעג ַאי ןיוש טָאה רע זַא ,יקַאט
 תולעמ יד טאהעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג ךילקריוו
 טָאה ןוא עקניליטש ַא ןעוועג זיא ןישַאמ יד .יורפ ענעטלעז ַא ןופ
 ןיא גיסעמלעגער ןוא טכייל ,טרהירעג לענש ךיז ןוא ,טנלָאפעג

 -עג וליפא ךיז טָאה'מ .גנירג רהעז ערַאּפ גידנעמהעננייא ,גנַאג
 ,טכייל ױזַא טרָא ןופ ךיז טרהיר יז ביוא זַא ,ןעדערנייא טלָאװ

 יד ןוא רעדער יד ייַּב ןעשזַאדנַאב ערהיא ןופ רהיא סָאד טמוק
 ןוא ; ןעפיורש-סנַאללַאב ענעטינשעג-ךילטקניּפ ,עטנעכייצעגסיוא
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 זיא'ס זַא ,םָארק ןיא רילעוואוי ַא ייב רענייז םעד ףיוא ןעהעזרעד

 .סקעז רַאפ טונימ גיצנַאװצ ןעוועג

 ןעטוג ַא טימ ןעריטקַארט ךיז לעװ ךיא -- ;סָאװ טָא --

 ,טייצ גונעג ךָאנ בָאה'כ .נָאטימ

 -סער ןעטסנייפ םעד ןעבילקעגבָא ךיז טָאה ענירעוועס ןוא

 -ענקעװַא ךיז טָאה יז ןוא .,לַאזקָאװ םעד רעביאנעגעג ,ןַארָאט

 -נעפ א ןענעג .עלעשיט סייוו ןיילק ַא ןעבעל ,ןיילַא ענייא ,טצעז

 ןענינגרעפ טימ טָאה ןוא ,זָאלנ-לענעיּפש עטפיילשעג ןופ רעטפ

 ַא ןעגנַאלרעד ןעפייהעג ךיז טָאה יז .ןעסיורד ןיא טקוקעגסױרַא

 ַא ןוא ,אלַאבמַאק ַא ןופ קע םעד ,סעצירטסיוא : גַאטימ םענייפ

 -עוו םַא ךיז יז טעוו טימרעד .עלעדנהיה עטלענערּפעג לעטרעיפ

 טָאה יז .קיטשהירפ ןעטכעלש .רהיא ראפ ןעלהָאצעב ןעטסגינ

 -רענ רעד טימ ןעווענ היחמ ךיז טָאה ,ןעקַאב עדייב ףיוא ןעסענעג

 -ַאנ א ךָאנ ןעגנַאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה ןיא טיורב רענעטש

 ןעקנורטרַאפ טָאה יז זַא ןוא .טנַאמש ףיוא סקעבעג ַא --- יירעש

 -עג רהיא זיא'ס לייוו ,ןעלייא ןעמונענ ךיז יז טָאה ,עװַאק טימ

 .נוצ-סערּפסקע םעד ןעמהענ וצ טונימ ענינייא זיולב ןעבילב

 וצ קעװַא טשרעוצ רע זיא ,רהיא ןופ קעװַא זיא קַאשז זַא

 ןוא ;רעדײלק-סטיײיברַא ענייז ןיא ןוהטרעביא ךיז םייהַא ךיז

 =עג טנעלפ רע ואוו ,לַאזקָאװ ן'פיוא קעווַא ךיילנ ךָאנרעד זיא
 -הָאֿפסױרַא ן'רַאֿפ העש עבלַאה ַא יו רעהירפ טינ ןעמוק ךילנהעוו

 ּפָאז רע זַא ,ן'עקעּפ ףיוא טזָאלרעּפ ךילנהעוועג ךיז טָאה רע .ןער

 רעד  ?הָאװבָא ,ןערהָאפסױרַא ן'רַאפ וויטָאמָאקָאל םעד ןעקוקעּב

 גָאט םענעי רעבָא .רעטכינ יוװ רוכש ןייז רעטּפָא טנעלפ רעצייה

 טָאה'ס ןוא ,טייקכילטרעצ ַאזַא סעּפע טריּפשעג ךיז ייב רע טָאה

 זַא ,טייקגיטלעפגרָאז עגיניזטסואוועבנוא ַאזַא ןעמונעגנָא םהיא

 רעד ןיא עלעציּפ סעדעי ןעקוקרעביא טוג טלָאװעג ןיילַא טָאה רע
 ,ךָאנ הירפ רעד ןיא סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ְךָאנ ןוא ; ןישַאמ
 ןישַאמ יד זַא ,טכודעגבָא םהיא ךיז טָאה ,רווַאה ןופ געוו ן'ףיוא

 ךַאלעמַאּפ ןהענ םייב טיײברַא יד טיול ערַאּפ לעיפ וצ טכיורברַאפ

 ןופ ץרַאװש ,ןעלַאטש-ןָאיצנַאטס עטכַאמרַאפ עסיורג יד ןיא

 ,רעטסנעפ עטביוטשראפ עכיוה יד ךרוד ןעטכיולעב םיוק ןוא ךיור
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 רהיא טימ ךיז ןעזָאלרעדנַאנַאֿפ ןענָאק ֹוצ ,ןעסיורד ןיא ןייז
 .טקיטשעג ָאד יז טָאה עכלעוװ ,דיירפ עסיוהג

 ,ןוהט ןעלעוו רימ ; ןעגלָאפ ךייא ןעלעוו רימ ,עיס'מ ---
 ; סיוא טינ טכַאמ'ס --- ֹואוו ןוא יװ ....ןעלעוו טעװ רהיא סָאװ
 .ערעייא ןיב ךיא --- : ןעלהעפעב רונ זנוא טפראד רהיא

 ןעדעימ ןייז טימ ןוהטעג לעכיימש ַא רעדעיוװ טָאה רע ןוא
 טָאה סָאוװ ,ןַאמ ַא יו ,גנוטכַארעפ ענעסעגעגוצ טימ ןוא ?עכיימש
 .םילבה ?בה םעד ןופ טכוזרעפ גונעג ןיוש

 רהעמ ךיורבסימ'כ ;םַאדַאמ ,טינ ךיורבסימ ךיא ,הֶא --

 .טיג
 -יבַאק םעד ןופ רהיט יד טנעפעעג ןיילַא רהיא טָאה רע ןּוא

 לָאמ ייווצ ךָאנ םהיא וצ ךיז יז טָאה ּפערט יד ייב ןוא ,טעג
 ץִלַא םהיא ןוא טכיזעג ןעדנעלהארטש רהיא טימ ,טרהעקעגמוא

 ,טקנַאדעג

 יז .טשימוצ יווװ קעווַא ענירעוועס זיא עשאר יד סָאנ ןיא
 סַאג רעד טימ ןעמונעג ךיז טָאה יז ּזַא ,טקרעמעב רעטּפעש טָאה
 -עג ןוא טרהעקעגמוא ךיז טָאה יז ןוא .קעווצ ַא ןהָא רָאג ,ףױרַא
 -עגָארטוצ סַאג ןעטימ ןיא גידנעהעגרעבירַא .ּפָארַא ןהענ טזָאל
 . טָאה יז .ןערהָאפרעביא יז ןָאק'מ זא גידנעטכארט טינ ,טייהרענ
 יז ...ןעיירש ,ןוהט ,ןהעג --- ,גנוגעוועב ןיא םתס טגיטיונעג ךיז

 -עג לחּומ ייז זיא'מ סָאװרַאפ ,ןענַאטשרעּפ ךילדנע רעבָא טָאּה
 --- : רעמרעוו יד ייב טּפַאכעג ןיילַא ךיז טָאה יִז ןוא ,ןעוו

 סָאװ ָאטינ .,ןיילַא רָאנ ךָאד ןערעטיצ ייז ...! וטסהעז --
 -כישעג עצנַאג יד ןעּביוהפיוא רעדיוו ןעלָאז ייז ןעבַאה וצ ארומ

 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,עלעראנ קיטש ןהעש ַא ןעוועג ןיב ךיא ...עמ

 ! קילג ַא'ס ,ךַא .,.רהָאלק ךָאד זיא'ס .,.טנאלפעג לעיפ יױוזַא רָאנ

 ...!לָאמ סָאד ,ןתמא רעד ןיא טעטערעג ,טעטערעג ,טעטערעג

 לָאז ,ןעקערשנָא טוג ךָאנ ךיא ?עװ ןַאמ ןיימ ; השק טשינ ,הע

 ַא'ס ...!ןערָאװעג ?וצינ .רעליטש לעסיב ַא ןעטלאה ךיז רע

 ...! קילג ַא'ס ! קילג

 וז טָאה ,רַאזַאל-טניעפ סָאג ןיא טעוועריקרעֿפ טָאה יז זַא
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 יע נט ::::::52:::::5:::: יע טיט

 -יטביר ןייז ןהעטשרעפ טוג לָאז יז זַא ,עוארפ עבלעז יד גיד
 .ןיימ ןענ

 גניהור ךיז טנעמ רהיא ....טכַאמענּבָא ןיוש זיא סעלא --
 ֹ .רווָאה ןיא קירוצ ןערהָאפ

 רע ;טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טוג טָאה ענירעוועס

 ןעמ זַא ,ןעריטסערַא טינ יז טעוו ןעמ זַא ,טגָאזעג רהיא טָאה

 -עטש יר ןעטלאהנָא ָאבור טעוו רונ טינ ןוא .לָאמ סָאד יז טקנעש

 יוװ זומ ,ןערעוו ןעפענרעפ זומ עידעגארט עצנאג יד ןרעדנָאז ,על

 ,עקסַאל ןופ גנונעוועּב עוויטסניטסניא ןַא טימ .ןיירא דרע רעד ןיא

 טָאה ,ּךיז טעשטסאל ןוא טקנאד סָאװ ,עלעטניה-בוטש ןהעש א יוװ

 . -רעד ייז ןוא טשוקענ ייז ,דנעה ענייז ןוהטעג ּפַאכ ַא ענירעוועפ

 ןּופ רע טָאה לָאמ סָאד ןוא .ןעקַאב ערהיא וצ טקירדעגוצ ךָאנ

 טוהירעג טָאה םהיא ;ןעסירעג קירוצ טינ דנעה ענייז רהיא

 .טיײקרַאבקנַאד ַאזַא ןופ טייקכילטרעצ עדנערעביוצעב יד

 רעדיוו ךיז גידנעהימעב ,טנָאזעג רע טָאה --- ,רונ סנייא ---

 .ףיוא טונ ךיז טרהיפ ןוא טונ סע טקנעדעג --- ,גנערטש ןערעוו וצ

 1 ! ררעה ןיימ ,הֶא ---

 ,רנעה ענייז ןיא ןעטלאה ןעדייב ייז טלָאװעג טָאה רע רעבָא

 -וצנָא ןא ןעבענעג רהיא טָאה רע ןוא .,יורפ יד ןיא ןאמ םעד ןיא

 - .עלעטעצ םער ןענעוו שינערעה

 ,אד ךיז טניפענ לָאקָאטַארּפ רעד זַא ,טיג רונ טפעגרעפ --
 -עג עצנאג יד ןָאק ,טייז רעייא ןופ עטְסעדנימ סָאד ייב ןַא ןוא

 ,סעלא ראַפ רעהירפ ןוא ....ןערעוו ןעֶמוגעֶגרָאְפ רעדיװ עטכיש

 ָאד .קיטילָאּפ ןיא ןעשימ טינ ךיז לָאז רע ןַאמ רעייא ןָא טנָאז
 רע זַא ,טונ .ץנַאנ סייוו ךיא ! ןָא טינ תונמחר ןייק זנוא ייַּב טהֵעְנ

 -רעד רימ טָאה'מ .; טריטנעמָארּפמָאק לָאמ ןייא ןיוש ךיז טָאה

 ַא ןוא ;טקעפערַּפ-ִבוס םוצ רעטרעוו עגיציה ענייז ןופ טלהעצ
 זיא סָאד -- ,ןעֶמ טנָאז ,רענאקילבוּפער ַא רָאג רע זיא םעד ץוח

 -הענ ,טינ אלא ,לכש ןעבָאה רע לָאז ,רּוצֹיקַּב ....סואימ רָאג ןיוש

 ? רהיא טהעטשרעפ ,ּפָא טוׂשּפ םהיא ןעפאש ןוא רימ ןעמ

 ּוצ טרַאנענ טָאה יז ;ןענַאטשעגנייא םיוק זיא .ענירעוועס
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 טי יי

 ראפ סָאװ ,סייוו טָאג ןייא ןוא ,ןעטסכעה ן'זיב ןעטסגירדינ םעד

 ןערעוו טקעדעגפיוא ָאד ךָאנ ןענָאק'ס ןעכאז עמהענעגנַאנוא ןַא

 ױזַא ןיוש ךיז טהיצ ?לאדנאקס רעד ! ןעביוא יא ,ןעטנוא יא

 -לענש םא יװ ףוס ַא ןעכאמ ןופרעד ףראד'מ ןוא ,גנאל וצ ךיוא

 -רעביא ןא טציא ,ןהאבנעזייא רעד ןופ טּפיױה רעד ןוא .! ןעטּפ
 ןעמ זַא ,ן'ָאבור ןעצישעב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ,רעטגייצ

 רעדנַא ןַא ףיוא רווַאה ןופ ןערהיפרעביא טינ רַאגָאז םהיא לָאז

 -ייז עינַאּפמָאק רעד ןיא זא ,ןעהעז עלא ןעלָאז ןוא .עיצנאטפ

 יד .סע טביילב ױזַא ןוא .ןעשנעמ עכילרהענוא ןייק .ָאטינ ןענ

 .ןעטוג וצ ןעגידנע ױזַא ךיז זומ ךַאז

 -אלק קרַאטש ַא טימ זיא ,גידנעמעהטַא םיוק ,ענירעוועפ זַא

 רעד ןיא ןופ טעניבַאק ןעגנערטש םעד ןיא ןיירא ץראה גידנעּפ

 זיא יז ןעמעוו ראפ ,טָאמַאל-ימאק עיס'מ טָאה ,עשָאר יד סאג

 גידנעדער טינ ,טכארטעב טונימ ַא ןעגעג יז ,ןענַאטשעג טצעי

 יז יו ,ןעהעז וצ טנאסערעטניא ןעוועג זיא םהיא ;טרָאװ ַא

 ,טגָאזעג תמא םעד ןוא ..גיהור ןעכאמ וצ ךיז ןָא ךיז טגנערטש

 -רעפ עטאקילעד יד ,שיטאּפמיס ךילקריוו ןעוועג םהיא יז זיא

 .ןעגיוא עיולב ערהיא טימ ,ןירעכערב

 ....םַאדַאמ ,,ןונ ---

 טימ ןעלעיּפש וצ ךיז םוא ,ןהעטש ןעבילבעגנ זיא רע ןוא

 טָאה יז רעבָא .רהעמ ךָאנ ןעדנוקעס רֶאּפ ַא ןעטסגנא ערהיא

 -ארומ ַאזַא טימ ןוא ,קילב ןעפעיט ַאזַא ןעביוהעגפיוא םהיא וצ

 -עגסיוא ױזַא ךיז יז טָאה ,סעלא ןעסיוו וצ סינפרידעב עניד

 .תונמחר ַא ןעמונעגנָא טָאה םהיא זַא ,םהיא וצ טקערטש

 רעד ןופ טּפױה םעד ןעהעזעג בָאה ךיא ;םַאדַאמ ,ןונ --

 רעייא זַא ,ט'לעוּפ עג בָאה'כ ןוא ,עיניל רעד ןופ עיצארטסינימדַא

 .טכאמעגבָא ןיוש זיא סעֶלַא ....עלעטש ןייז ףיוא טביילב ןַאמ

 וצ ןופ טכַאמנוא ןיא ןעבילבעג טינ רעיש זיא ענירעוועפ

 יד רעביא ןעפָאלראפ לָאמַא טימ רהיא זיא סָאוװ ,דיירפ ?עיפ

 ןוא ,ןערערט טימ ןערָאװעג ?ופ ןענייז ןעניוא ערהיא .המשנ

 .טלעכיימשעג רונ טָאה יז ; ןעדער טנעקעג טינ טָאה יז
 -נע'רזת'רעביא ןויכב ,רעטרעוו יד טלָאהרעדיוװ טָאה רע ןוא
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 ,עינאּפמָאק-ןהאבנעזייא רעד ןופ עיניל ברעמ רעד ןופ טּפיױה רעד

 -ענסױרַא .ךערּפשענ ןעננַאל ַא טָאהעג םהיא טימ טָאה רע ןוא

 ,שרעדנַא סיּפע בעילוצ טשרמולכ ראטערקעס לארענעג םוצ ןעפור
 עטכישעג ןערָאמנארג עזעיד יו ,טרהעלקרע ףופ לכ ףוס רע טָאה

 ןעמ טָאה ,סנעטשרע .םהענעגנא טינ רהעז עינאּפמָאק רעד זיא

 זיא ןהַאב ן'פיוא זַא ,ןענָאלקעב ךיז ןעמונעג ןעגנוטייצ יד ןיא

 -ייווצ ,ןוא .םססַאלק עטשרע טרהָאּפ'מ זא ,וליפא רעכיז טינ ןעמ

 -ייא ףיוא ; םעד ןיא טשימרעפ עטלעטשעננָא עלא ןענייז ,סנעט

 "ור גידנענעכער טינ ןיוש ,דשח ַא ָאד ראגָאז זיא .עטמאעב ענינ

 ךָאנ ןָאק'מ ןעכלעוו ןוא טהערדַאפ ןיֹוש זיא רעכלעוו ,ן'ֶאּב

 עסואימ יד ,ךילדנע ןוא .ןענרָאמ ,טנייה טינ זיא --- ןעריטסערא

 זיא רע ןוא ,רעטכיר-טּפיוה םעד ןענעוו םורא ןעהעג סָאװ ןעגנאלק

 -ןהֵאב רעד ייב הטאר-סננוטלאוורעפ םעד ןופ דעילנטימ ַא ןעוועג

 -סגנוט?אוורעפ םעד ָּךֶָאד טצומשעב סָאד --- עיצארטפינימדַא

 ןעכערבראפ א --- : סָאד ךיז טהעג יוזא ןוא .ךיוא ןַיילא הטאר

 ַא סיּפע ,רעפלעהסיורא-סנָאיצנַאטס ןעגיטכיוונוא ןַא סיּפע ןופ

 ןעצנאג םעד טּפַאכראפ עטכישעג עסואימ ,עניּפמול ,עניימעג

 -?אוועג ןעצנאג םעד גידנעהיצניירא ,םזינַאכעמ ןעטריצילּפמָאק

 -רעד ןוא טייקגיטעהט-ןהאבנעזייא רעסיורג ַא ןופ לעטשעג ןעגיד

 ּפאלק רעד ןוא .עיצארטסינימדא עטסכעה יד זיב שזַא טכיירג

 -עב ןוא ,םוירעטסינימ ןיא שזַא ,רעכעה ךָאנ ראגָאז ךיז טלהיפ

 -ענ ןעשיטילָאּפ ןעניטצעי םעד ןיא ןייֵלַא טַאַאטש םעד טהָאוד
 -ענ רעסיורג רעד !רעשיטירק ַא זיא טנעמָאמ רעד .לעמוט

 רעבעיפ ןעטסעדנימ םעד ןופ ךָאנ ןָאק רעּפרעק רעכילטפאשלעז

 "ימאק עיס'מ זַא ,ראפרעד ןוא !ןערעװ ןעלאפוצ ןעצנָאנ ןיא

 ךֶאנ טָאה עינאּפמָאק יד זַא ,טסַאג ןייז ןופ טרעהרעד טָאה טָאמאל

 ,עלעטש ןייז ןופ ן'ָאבור ןעגָאזוצבָא ןעסָאלשעב הירפ רעד ןיא

 ,,םעד ןעגענ טלעטשעג טרָאּפָאז ךיז רע טָאה

 ,רעלהעפ רעטסערנ רעד ןעוועגנ טלָאוו סָאד = ! ןיינ ,ןיינ ---
 ,עסערּפ רעד ?יומ סָאד ןעסירענפיוא רהעמ ךָאנ רונ טלָאװ סָאד

 ן'ָאבור ןעלעטשוצסיורא טסולגראפ רונ ךיז טלָאװ רהיא ביוא

 ןוֿפ ןעכארק ןעמונעגנ טלָאװ סע ןוא .ןברק ןעשיטילָאּפ ַא סלַא
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 עפעריימ ןיילק ַא ןוא .וצ ייז וצ ןעננאגעג זיא ,דרנעה יד ףױא

 ףיז טָאה ןוז יד ..ענעגָארטּוצ ַא רהעז ןעגנאגעג ייבראפ זיא
 עװָאטעלָאױװ טימ טנָאזירָאה םעד גידנעסיגעב ,טזָאלעגרעטנורא
 טזָאלעג רעדנאנאפ ךיז ןעבָאה ןעלהארטשדןענוז יד ןוא ,סנעקלָאװ
 יד ןופ טעקסאילבעג רעטנורא ןעבָאה ןוא ךאלרעסאוו יד רעביא
 שיור רעד ןוא .דלָאנ-ןיג ןעּפָארט יוװ רעמיוב ץיֿפש עדנענירג
 רעד ףיוא ןערָאװעג טמוטשראפ יוװ ךיוא זיא ןעשזאּפיקע יד ןופ
 -נולקעג טָאה ,ייברעד ָאד ,רעגייז-טדָאטש ַא ףיוא .,טונימ

 ,ףניפ ןענ
 == ,ןעהירשעגסיוא ענירעוועפ טָאה --- ,טָאג ןיימ ,ךא --

 ! עשָאר-עד סאג יד ןיא ןייז ְָּךֶאנ ןומ ךיא ןוא ,רהוא ףניפ

 יז ןוא ;ןערָאװעג טרעטשראפ רהיא זיא דיירפ רהיא ןוא
 ךָאנ ןָאק סָאװ ,םעד ראפ ןעקערש םעד טלהיפרעד רעדעיוו טָאה
 ,טנַאמרעד ךיז טָאה יז ןוא --- : טרָאד טעטראוורע יז סָאװ ,,ןייז
 ; ךיילב ןערָאװעג לָאמַא טימ זיא יז .טינ ךָאנ יז זיא טעטערעג זָא

 .טרעטיצעג רהיא ןעבָאה ןעּפיל יד

 -םיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןעהעז טלָאװעג רעבָא טָאה רהיא ---
 -יוהעגפיוא ךיז טָאה רע ; טנערפעגרעביא קַאשז טָאה -- ?רעט
 .טמראעג ןעמענ יז טלָאװעג ןוא קנאַב רעד ןופ ןעּב

 ןַא ףיֹוא ןעביילב זומ'ס .4 ןוהט ךיא ןָאק סָאװ רעבָא --

 טנָאק רהיא .דניירֿפ ןיימ ,סיוא .ךימ טרעה ....לָאמ סרעדנַא

 ןיא ןעהעג טניוושעג ךימ טזָאל ;ןעפלעה טינ רהעמ טציא רימ

 ןעצנאג ןוֿפ ךייא קנַאד ַא ,לָאמַא ךָאנ ךייא קנַאד ךיא .געוו

 .ןעצרַאה
 .טלייאעג ךיז טָאה יז .דנַאה יד טקירדעג םהיא טָאה יז
 ןיא ??רעדעיו ךיז ריס ןעהעז ןעװ {ןיוש -

 ? ןהֵאב
 .ןהַאב ןיא ,אי --
 "רעפ דלאב זיא יז ןוא ,טירט עלענש טימ קעווא זיא יז ןוא

 ךיז טָאה קַאׁשֹז .רעווקס םעד ןופ רעמיוב יד ןעשיווצ ןעדנואווש
 .ענידראק סאג רעד וצ געוו ן'טימ ,סאזגנַאל ,ןעמונעג

 ןעוועג סָאװ רונ זיא םייה רעד ןיא טָאמַא?-ימאּפ עיס'מ ייִּב

 ו
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 רטיוט םעד טגנאלרעד ןיילַא טָאה ןרעדנָאז ,דרָאמ ןיא ןעפלָאה

 רעב םוש ןחָא רָאנ ,םעד ןיא רעכיז ראגָאז זיא רע ; ןיינ .ּפאלק

 יװ טציא םהיא ייב ענירעוועס ןייז זיא רעבירעד ןוא .עזייוז
 וצ ןֹוא ,ןעגנונעלרעביא עלא ןופ רעכעה טהעטש סָאװ ,ענילייה א
 ,טסגנַא עדנערעטיצ אזַא טימ םהיא טהיצ סע עכלעוו

 ,טסעומשעג ךילהערפ טציא ױזַא עדייב ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 :עבעיל רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא עטבעילרעפ ייווצ יו

 לָאז ךיא ,ךיוא דנַאה עדעדנַא יד ןעבעג רימ םזומ רהיֵא ---
 .ןעמעראוונָא יז

 .ףָאד טהעז'מ ;ָאד טינ ;ןיינ ,הֶא --
 זיא ,טהעז'מ ןַא ןוא ....ןיילַא ךָאד ןענייז רימ ? רעוו ---

 .ןעגָארט טינ ןעמ טרעוו {עגָאז ןופ .טינ קילננוא ןייק ךיױא
 ! יוזא ךיוא ןיימ ךיא --

 -ערעג זיא יז סָאװ ,קילנ ןופ טכַאלעג ךילהערפ טָאה יז ןוא
 ןיא ;ןַאמ ןעגּני םעד -- טינ םהיא יז טָאה טבעילעג .טעט
 םהיא ךיז טָאה יז ביוא ןוא .רעכינ ,ףיז טכַאד ,יז זיא םעיד
 יו ןעלטימ ןופ טכארטעג ןיוש טציא יז טָאה ,ןעכָארּפשראפ

 יז טעוװ רע ,רעטוג ַא סיוא טּהעז רע .ןעלחָאצעב וצ טינ םהיא
 .טונ ןעמוקסיוא ןיוש טעוו'ס ןוא ,ןענַאלּפ טינ

 עטוג ןענייז רימ -- :סע טביילב ױוזַא ,סע טפייה --
 ףיפ םעד ןיא זיא סעניטכעדרעפ ןייק ןוא ןעדארעמַאק ,דניירַּפ
 רימ טזָאל לייוורעד ....{ַאמ ןיימ ריפ טינ וליפא --- ,ָאטינ םענייק
 ךייא ןענָאק םינ זַא ,ױזַא טינ רימ ףיוא טקוק ןוא דנַאה יד ּפָא
 ,ןוהט העוו ןעביוחנָא הלילח ךָאנ ןעניוא יד

 הענניפ עטאקילעד ערהיא טזָאלענסױרַא טינ טָאה רע רעבָא
 ;טלעמרומעגסיוא רע טָאה ,?יטש רהעז ;דנעה ענייז ןופ

 .ךייא בעיל ךיא ,טסייוו רהיא ---

 ןעטכייל ַא טימ ןעסירעג זיול ךיז יז טָאה טנעמָאמ ַא ןיא
 ;ןעציז ןעבילבענ ךָאנ זיא רע ; ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה יז .ּפוטש

 יז טָאה -- !טכאמעג שירַאנ לעסיבַא ףיז טסייה פָאד --
 .טהעג'מ ,גיהור טציז --- ,טנָאזעג

 ףהיא ייב דנעּפָאלש דניק ןיילק א טימ םַא ןַא ,ךילקריוו ןוא



 3 ַאלַאז לימץ :

 םינפרידעב א ןעלהיפרעד טעוו יז ןעוו ,ןעלהעצרעד גנידצלא ןיילא

 טָאה יז יו טרַא יד ,טרהירעג תמאב טָאה םהיא ןוא ..וצרעד

 ,רנעגיהורעב םהיא ןוא גידנעגָאז טינרָאג םהיא ,ןעוועג הדומ ךיז

 ךָאד זיא יז .טרַאצ ךילדנענוא ױזַא ןעמוקעגסיוא םהיא זיא סָאד

 ,עליטש ערהיא טימ ,ױזַא םהיא טיורטראפ ןוא ,עטַאקילעד אזַא

 ױזַא ,ךילבייוו יױזַא ןעחעזעגסיוא םהיא טָאה יז ןוא .ןעגיוא עיולב

 -עג וצ םוא ,ןעפראוורעטנוא וצ ךיז טיירעב ןוא ןעבעגרעביא

 רהעמ טרעביוצעב טָאה םהיא סָאו רעבָא !קילג סָאד ןעניפ

 ןעטלאה ייז יו ,טציא זא ,טייהרעכיז יד ןעוועג זיא גנידצלא ןופ

 -נַא יד ןיא רענייא ןייא ךיז ןעקוק ייז ןוא דנעה יד ייב יוזא סע ךיז

 רעביפ ןעכילקערש ןייז ,הּפילק ןייז טינ ךיז ןיא רע טלהיפ ,ערעד

 רע רעכלעוו וצ ,יורפ רעד ןופ ןעבעל סָאד ןערעגעב ןעלעוו וצ

 יורפ רעדנַא ןייק וצ ךיז רע טָאה ,רהיא ץוח ַא .טנעהָאנ טרעוו

 טקעוורעד םהיא ןיא ךיז טָאה'ס ןעדיַאס ןערהירוצ טנָאקעג טינ

 ןעגראוורעד וצ רענעב רעכילקערש רעד ,דרָאמ ְךֶאֹנ טסרוד רעד

 ןוֿפ גידנעקנעד טינ ,ןעבעיל ןענָאק רשפא רע טעוו יז ןּוא  .יז

 1 ....דרָאמ
 רהיא זַא ןוא דניירפ רעייא ןיב ךיא זַא ,טוג טסייוו רהיא --

 ףהיא רע טָאה -- ,ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טינ רימ ראפ טָאה

 ערעייא ןופ ןעסיוו טינרָאג ליוװ ךיא --- .רעיוא ן'פיוא טגָאזעג

 ? ךימ רהיא טהעטשרעפ .ךייא טליוו רהיא יוו ןייז לָאז ,ןעמפעשעג

 .טליוו רהיא יוו רימ טימ טוהט

 זא ,טכיזעג רהיא וצ טקורעגוצ טנעהָאנ יוזא ךיז טָאה רע

 .םעהטא ןעמעראוו רהיא טלהיפרעד סעצנָאװ ענייז ףיוא טָאה רע

 סיוא ,טרעטיצעג ראפרעד רע טכָאװ ךָאנ הירפ רעד ןיא טנייה

 םניוזא ָאד טָאה עשז-סָאװ .תאלוח עשיראבראב ןייז ראֿפ ארומ

 יד ןזיולב טלהיפ ןוא גיהור ױזַא טצעי זיא רע סָאװ ,טריסַאּפ

 ןופ ןענַאטשעגפיוא טלָאװ רע יוװ ךיילנ ,טייקדעימ עגיד'היחמ

 ךיא ,ןירעדרעמ יד סָאד זיא יז זַא ,טכאדראפ רעד ?קנערק ַא

 -יוא יד ןיא םהיא ייב זיא יז ןוא ; טייהרעכיז ַא ןערָאװעג טציא

 ןעכיילג ַא ןהֶא ,ערעדנַא ןַא רָאג ,ןעסקאוועגסיוא רָאג ראפרעד ןעג

 -ענ רונ טינ טָאה יז ןַא ,ןייז ךיוא ךָאנ ךָאד ןָאק סע .ךיז וצ
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 רהיא טָאה רע ןוא ,ןוהטעג רעטיצ ןעטכייל ַא טָאה רע
 .ןעניוא יד ןיא טקוקעגניירא

 .אי . 6

 .טנערענפיוא ןוא ?יטש ױזַא ןעווענ ךיוא זיא עמיטש ןייז

 דנַאה רהיא ןופ טָאה יז סָאװ ,דנַאה ןייז םהיא טָאה יז ןוא

 ,רעגנע ךָאנ ,רעטסעפ ךָאנ ןוהטעג קורד ַא ,טזָאלעגסױרַא טינ

 -רעד טָאה יז ; טרעפטנעעג טינ ךיילג יז טָאה ןערעפטנע רעבָא

 רעטיצ רעד ןוא ,רעטיצ ַא רעבירַא ןעדייב ייז זיא'ס זַא ,טלהיפ

 .רענייא טרעוו

 .גידלוש טינ ןיב ךיא ; תועט ַא טָאה רהיא --

 ,ןעביולג רהיא לָאז רע זַא טינ ,סָאד יז טָאה טגָאזעג ןוא
 .ןענָאז ױזַא ןעמ ףראד טלעוו רעד ראפ זַא ,ןעסיוו לָאז רע זַא רונ

 טגָאז סָאװ ,יורפ ַא ןעווענ הדומ ױזַא רהיא ןיא ךיז טָאה סָאד

 ןיא גיבייא ףיוא ןעביילב סע לָאז "ןיינ , זא ,ליוװ ןוא "ןיינ,
 .?יבייא

 טינ רהעמ ןיוש ךימ טלָאז רהיא ....גידלוש טינ ןיב ךיא ---

 .גידלוש ןיב ךיא זַא ,גידנעקנעד ,ןערעגרע

 -יוא ס'קַאשז סָאװ ,ךילקילג ױזַא טלהיפעג ךיז טָאה יז ןוא

 ; טינ לעפייווצ ןייק .ערהיא ןיא טקוקעגנייא ףעיט ךיז ןעבָאה ןעג

 -פיוא םהיא ראפ ןעצנאג ןיא ךיז טיירעב זיא יז זַא ,טהעז רע

 ןעבענענרעביא טינ ןעד טימרעד ךיז יז טָאה ,םירָאװ ,ןרעפּפָאוצ

 ןענָאק םהיא יז טעֹוו יװ ,ןערעדָאפ יז לָאז רע זא ןוא ? םהיא וצ

 ,טצעי ,ָאד ןערָאװעג ןעדנובראפ ןענייז ייז ןוא ? ןעגאזטנע
 טציא רע לָאז : ןעסייררעצ טינ ןיוש ןָאק'מ סָאװ ,דנַאב ַא טימ
 .ענייז זיא יז יוװ ,רערהיא רע זיא טציא ;ןעלהעצרעד ןהעג

 .טגינייארעפ עדייב ייז טָאה ךיז-ןייז-הדומ רהיא

 רהיא ,ןערעגרע טינ רהעמ ןיוש ךיס טעוו רהיא --

 ? רימ טביולג

 ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה --- ,ךייא ביולג ךיא ,אי --

 .פעכיימש
 ןופ ןעדער וצ טצעי ןעגניווצ לַאטורב יז רע לָאז סָאװ וצ

 ֿלָאמַא םהיא יז טעוו ,וצ רעטעּפש ? עטכישעג רעכילקערש רעד
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 יח חשחח ךייחזחה

 ? רע טכארט סָאװ ןופ : טכארטעג טָאה יז ןוא ,עזארפ עצרוק ַא

 ןעניוא ענייז ןיא ןוא ,טנעגעגעב ךיז ןעבָאה ןעקילב ערעייז ןוא

 יז זיא יצ ,יז טגערפ ןוא רע טמהענ טָא זַא ,ןעהעזרעד יז טָאה
 טָאה רע עכלעוו ,עסַאמ עצראווש ערעווש יד ןעוועג טינ סָאה
 סָאװ ןעטעדרָאמרע םעד ןופ סיפ יד ןעקירדרעטנורא ןעהעזעג
 ייז לָאז סָאד ןא ,סניוזא סיּפע ןעמ טגָאז סָאוװ 4 ןעמ טוהט

 ?ּפינק ןעראברעטשרעצנוא ןַא טימ ןעּפינקראפ

 ,רווַאה ןיא טלַאק רהעז ןעוועג טנייה זיא הירפ רעד ןיא -- |
 .טגָאזעג יז טָאה ---

 -- ,טצענעגכרוד זנוא טָאה ּסָאװ ,ןענער רעד טנייה ןוא ---
 .טגָאזעג רע ֿטָאה

 ּפָאק ןיא ןיירא םיצולּפ ן'ענירעוועס זיא טונימ רעד ןיא ןוא

 -עב טינ ךיז טָאה יז ;טכארטעב טינ סָאד טָאה יז .קנאדענ א
 רעוויטקניטסניא ןַא יז ,ּפָאק ןיא ןײרַא רהיא ויא'ס ;םנענעו
 ץרַאה רהיא ןופ שינעפעיט עטסלעקנוט ןיא ץעגרע ןופ ?היפעג
 ,ןוהטעג סכארט ןייא רונ יז םלָאוװ ,םורָאוװ ; דנַאטשרעפ ןוא
 זַא ,יז טָאה טלהיטעג רעבָא .טרָאו ַא טדערעג טינ יז טלָאװ

 ןַא ,ןערערסיוא םהיא ראפ ךיז ל?יוז יז סָאװ ױזַא טוג זיא'פ
 - .ןעננאפ םהיא יז טעוו טימדעד

 ףיוא ןוא ,דנאה רעד ראפ ןעמונעג ליטש םהיא טָאה יז ןוא
 ....ןוהטעג קילב ַאזַא םהיא

 יד ןופ טלעטשראפ ייז ןעבָאה רעמיוב ענירג עטכידעג יד
 טָאה סנעטייוו ןופ זיפב ;  ןעסאנ ענימורא יד ןיא רעהעגייבראפ

 -יקע עדנערהָאפ ייבראפ יד ןופ שיור רעד ןעגָארטרעד ייז וצ ךיז
 -נייא םעד ףיוא טכליהעג טַינ ױזַא ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןעשזַאּפ

 ןופ קע םעד ףיוא .רעווקס םענעסָאנראפ ןוז רעד ןופ ,ןעמאז
 ַא טימ ,רדניק א ,ןיילַא רענייא ,טלעיּפשעג ךיז טָאה עעלַא רעד
 .לערעמעה ןייז ןיא דמַאז גידנעטישנָא ,עלעקטעּפָאל

 םהיא יז טָאה ,ןעצראה ןופ ,ךיילג ,סעדעררָאפ םוש ןהֶא ןּוא
 : טגערפעג ליטש

 ? עגידלוש יד ראפ ךימ טנעכער רהיא ---
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 טי טיט טט טיט טשטש קיש בי

 .רעזענד טימ טרהיפעג ןעמאזּוצ םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןעדנעטשמוא

 -ראפ טכיילעיפ טעוו ,םהיא ןיא ןָא ךיז טרהיר יז ,יז טציז טָא

 וצ ךיז טרעהענפיוא םינ טָאה רע ןוא ,ןעבעל ץנאנ ןייז ןעּפַאכ
 קאשז טָאה ,ןאור ןיא רעהּרעפ ןעטצעל םעד טייז .,ןרעדנואוו

 ןיא עגידלושטימ ַא ןעוועג זיא יורפ עזעיד זַא ,טלעפייווצעג טינ

 עכלעוו בעילוצ ? ױזַא יו .ארפָאמ-עד"אורק ןופ דרָאמ םעיד
 טָאה סערעטניא ןַא ּסיּפע רעדָא טפאשנעדייק ַא ? ןעדנעטשמוא
 ,ןענארפ עזעיד טלעטשעג ךיז טָאה קַאשז -- ? וצאד ןעבירטעג יז
 .דנעלעטשנעדירפוצ זערעפטנערעפ טנעקעג טיג ייז טָאה רע רעבָא

 ַא :עדייבעג ַא סיוּבעגּפיֹוא טרָאַּפ ּפָאפ ןייז ןיא רע טָאה ,ךָאד
 יד ןענירק ןעטפלענש סא יו ליוװ ָאװ ,ןאמ רעמאזיורג ,רעניציינ
 ַײז ןערעװ םרעדנעענ טַינ לָאז תאוצ יד זא ארומ יד ; השורי

 -וצ טלָאװעג טָאה רע זַא ,ןייז רָאנ ןָאק סע ןוא ;ןעראש וצ
 טָאה רע ןוא .,טַאהט ןעניטולב ַא טימ יורפ ןייז ךיז וצ ןעדניב
 רעלעקנוט רעדעי ,עידענארט רעד ןופ {ןעפיירבא טנַאסעג טינ ךיז
 ןעניוצעג ןוא טריפערעטניא סהיֵא טָאה סע רעכלעוו ןופ לעקניוו
 םהיא .טכוזעג טינ רע טָאה תמא ןערָאלק םעד להָאוובָא ,ךיז וצ
 טכילפ ןייז זיא/ ס ּזַא ,סנַאדעג רעד ןעהור טזָאלענ טינ ךיוֵא טָאה
 ,טציא ןוא ,טסייוו רע סָאװ סעלא טכירעג ן'ראַפ ןעקהעצרעד ּוצ

 ףיוא טָאה רע זַא ,רהיא וצ טנעהָאנ ױזַא ,קנאב רעד ףיוא ָאד
 םהיא טָאה ,רעּפרעק רהיא ןופ טייקמיראוו יד טלחיפענ ךיז

 .ןעהור טזָאלעג טינ קנַאדעג ועגיזָאד רעד

 == ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןערעדנואוועב וצ דונ זיא'פ --

 .רעמוז יו ,ןעסיורד ןעציז ץרעמ טַאנָאמ ןיא סע ןָאּפ ןעמ יו

 -רעד ,טנייש ןוז יד ןעוו --- ,טנַאזענ יז טָאה -- ,הֶָא --
 .ךיילנ סע ןעמ טלהיפ

 גנוי רעד ּזַא ,טכארטעג ךיז טָאה ,טייז רהיא ןופ-..,יז ןוא
 טינ ךיז לָאז רע זַא ,המהב ע'טושּפ ַא יו ,שרעדנַא טינ ןייז זומ

 פעיפוצ ףיז ןעּבָאה ייז .ענידלוש יד סע ןענייז יז זַא ,ןעּפױטשנָא

 חעד ףיוא ָאד ,טציא ראגָאז ; טפאשדניירפ ןייז ןָא ןעגָאלשעגנָא

 רעדיוו ןעבָאה ייז ןוא .קרַאטש וצ םחיא ּוצ ךיז יז טקירד ,קנַאב
 טימ ךיז נידנעפראוורעביא טייצ וצ טייצ {ופ זיולב .,ןעגיוושענ
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 יד ןעשיווצ סאג יד ןהעגכרוד ןּוא ראוטָארט םעד ןעזאפראפ

 ,רעווקס לָאניטַאב םוצ ןעמוקענוצ ייז ןענייז ןאד * ,סענָאגַאוװ

 רעבָא .רהָאי ןופ טייצ עזעיד ןיא רעגידעל ַא טעמכ זיא רעכלעוו
 -הירפ םעד ןופ ןערָאװעג ןעשאוועגבָא זיא רעכלעוו ,לעמיה רעד

 -יולב עמהענעגנא רהעז ַא ןופ ןעוועג זיא ,ןעגער ןעגידנעגרָאמ

 יד ןעבָאה ןוז ץרעמ רעד ןופ טייקמיראוו יד ןופ ןוא :;טייק

 .ןעצָארּפשסיױרא ןעמונעגנ ךאלמיוב ןופ ןעקּפָאנּק

 ענירעוועס טָאה --- ? ןעגנאגעגניירא רימ ןעטלָאװ רשפא --

 .ןעשנעמ עלעיפ יד ןופ רימ טהערד ּפָאק רעד --- .טגערפעג

 לייווהעד ,ןהעגניירא ןיהַא טלָאװעג ךיוא טָאה ןייֵלַא קַאשז

 רהיא וצ רעטנעהענ ןייז וצ שנואוו םעד ןופ טסואוועבנוא ךָאנ

 .ןעשנעמ עגנעמ ירד ןופ טייוו ןוא

 ,טרעּפטנעעג רע טָאה -- ,שרעדנַא ץיגרע רעדָא ,ןיהַא =
 .ןיירא טמוק ---

 ןעשיווצ סעקנָאל יד רעביא טריצאּפש ייז ןעבָאה םאזגנַאל

 טימ טריצאּפשעג ןעבָאה ןעיורפ עגינייא .רעמיוב עטעקַאנ יד

 -ברור גידנעלייא ןעבָאה רעהעגכרוד ןוא ,רעדניק עטלעקיוועגנייא

 ייז .רעצרוק געוו םעד ןעכאמ וצ םֹוא ןעטרָאנ םעד ןעטינשעג

 ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה ןוא לעכייט םעד ןעגנאנעג רעבירא ןענייז

 ןעבָאה ןוא רעטנורא קירוצ ןענייז ייז ; ןעזלעפ יד ןעשיווצ ןעּב

 ,סענסָאס יד ןופ ןעשינעטכידעג יד ןעשיווצ טהערדעגמורא ךיז

 ַא טאהעג ןוז רעד ןופ ץנאלג םעד ןיא ןעבָאה ןעלדָאנ סעמעוו

 "עג זיא לעקניוו ןעמאזנייא ןעזעיד ןיא ןוא .טייקנירג עלעקנוט

 ךיז ןעבָאה ייז ; ןעקילב יד ןופ טרעטייוורעד ,קנַאב ַא ןענַאטש

 ךיז ןעבָאה ייז יו ךיילנ ,לָאמ ןייא ףיוא עדייב ,טצעזעג רעדינַא

 | .טדערעג ןעמאזוצ רעהירפ
 טגָאזעג יז טָאה -- ,גָאט רענהעש ַא טרָאפ זיא סע --

 .עזיוּפ רעניילק א ךָאנ

 ןיוש זיא ןוז יד --- ,קַאשז טרעפטנעעג טָאה -- ,אי --

 ' : .ָאד רעדעיוװ
 ,קַאשז .םעד ייב ןעוועג טינ ןענייז ןעקנאדעג ערעייז רעּבָא

 יד ןופ טכארטעג טָאה ,ןעיורפ ראפ ןעפיולטנַא טנעלפ רעכלעוו



 היח עניסיפזייווצ : יד 208

 ,סאג ןיא ,טמראעג ,ןעריצאּפש ךייא טימ .רעסעב ריִמָאל ....בוטש

 .רונ טליוו רהיא ואוו

 .ףילבעיל ץנַאג ,טמרַאעג ןעמונעג ןיילַא םהיא טָאה יז ןוא

 טרעימשראפ ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא רע זַא ,טציא ןוא

 ןייז .גידנעטשנא רהעז ןעהעזעגסיוא רהיא רע טָאה ,געוו ם'ןופ

 -יירפ עצלָאטש ןייז ,ןעטמאעב ןעדנעבַאה?הָאװ ַא ןופ ןעהעזסיוא

 ךילנהעוועג  טמוק סָאװ ,ןעגנונעוועב עּכילרעּפרעק יד ןיא טייה

 -ולנעט םעד ןופ ןוא ,טפוק רעשירפ רעד וצ טייהנהָאוװעג רעד ןוֿפ

 -ושזרוב ַא ןעבעגעגוצ םהיא ןעבָאה ,ןערהאפעג טימ ףּפמאק ןעכ

 רע זא ,טקרעמעב טינ רעהירפ רָאנ טָאה יז .ןעהעזסיוא ןעזַא

 עניסעמלענער טימ ,טכיזעג עדנור ַא- ;גנוי רענהעש ַאזַא זיא

 רונ .טיוה רעפסייוו רעד ףיוא ןעצנָאװ עלעקנוט ,עגעיצ-סטכיזעג

 ןוא ,ךאלעטניּפ ענעדלָאנ טימ ןעטָאשעגנָא ,ןעגיוא עדנעפיול ענייז

 יז ןעבָאה ,רהיא ןופ טרהעקענ קעװַא ץלַא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ןיא ךיילנ ןעקוק וצ רהיא סיוא טעדיימ רע ביוא .טגיהורנואעב

 לָאז רע םוא ,ןעדניברעפ טינ ךיז ?יוו רע זַא ,ןעסייה ןָאק ,,טכיזעג

 ןוא ? רהיא ןענעג וליפא ,ךיז טסולעג םהיא יווװ ןעלדנַאה ןענעק

 ,טייהרעכיזנוא רעד ךרוד טגינייּפעג ןעוועג זיא עכלעוו ,ענירעוועס

 טָאה סע עכלעוו ןוא ,ןענופעג טציא ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא

 ןוהטענ טכארט ַא טָאה יז ןעוו לָאמ סעדעי רעטיצ ַא טּפַאכעגנָא

 טָאה ,ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא ןעבעל רהיא ואוו ,סָאנ עשָאר יד ןוֿפ

 םערָא סעמעוו ףיוא ,ןאמ רעד -- :?עיצ ןייא טַאהעג ןָא טציא ןֹופ

 רהיא וצ ,רהיא וצ ןערעהעג לָאז ,טרַאּפשעגנָא טציא ךיז טָאה יז

 ענייז ןעלָאז ,ּפָאק םעד ןעביוהפיוא טעוו יז ןעוו זא ןוא ,ןיילא

 םהיא יז טעװ ןאד ,ענעגייא ערהיא ןיא ףעיט ןעקוקניירא ןעגיוא

 ןֿפיפַא טָאה יז ,טבעילענ טינ רָאנ םהיא טָאה יז .ןעשרעהעב

 דע זַא ,טהימעב ךאפנייא ךיז טָאה יִז .,ןופרעד טקנעדעג טינ

 ארומ טינ םהיא ראפ לָאז יז םוא ,ךַאז ַא ערהיא ןערעוו לָאז

 .ןעבָאה

 ןעשיווצ גידנעגייווש ןעננאגעג ייז ןענייז ןעטונימ עגינייא

 -יד ןָא טליפ רעכלעוו ,רעהעגכרוד ןופ םָארטש ןעגידנעטש םעד
 טזומעג ייז ןעבָאה לָאמ ענינייא . ,?אטראווק .ןעטרעקלעפעב ןעז
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 טאטנס טעג רע טי לענט א

 ךיא --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,טינ ָאד ןהָאװ ךיא ,הֶא --
 רעד לייוו ,ןעלייאוצ ךיז ריִמָאֿל רעבָא .ןיירא לָאמַא רונ םוק
 .ןהעגקעווַא ךָאנ ןעק ףעש

 םעניילק םעד ּוצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז זַא ,ךילקריוו ןוא

 ףיוא ָאּפעד םעד רעטניה ,טנהָאוװענ טָאה ףעש רעד ּואוו ,לעזייה

 ;ןעפַארטעג טינ טּרָאד ןיוש םהיא ייז ןעבָאה ,עיצנַאטס רעד
 -ןהַאב ןייא ןופ גידנעהעג ,טכוזעג םהיא ייז ןעבָאה טסיזמוא ןוא
 ןעלָאז ייז טגָאזעג ייז ןעמ טָאה םוטעמוא ; ןערעדנַא םוצ ?ַאטש
 ,ןענישַאמ יד טכירראפ ןעמ ואוו ,ּפאש ןיא ףניפ בלַאה ןעמוק

 .ןעפערט סיוועג םהיא יז ןעלעוו

 .טרעלקרע ענירעוועס טָאה --- ,ןעמוק ןעלעוו ריֿפ .טוג --
 ענייא ןעווענ רעדיוו זיא יז ןוא ןעגנאגעגסױרַא ןענייז ייז

 .סַאנ ןיא ן'קַאשז טימ ןיילַא

 יורפ עגנוי יד טָאה --- ,ןעמונראפ טינ טנייז רהיא ביוא --
 -סיוא ןעלָאז ריִמ ןערַאא טינ ךייא טעװ --- ,טגָאזעג םהיא ּוצ
 ? ןעמאזוצ עדייּב ןעשרַאוו

 / ףיוא גידנעקוק טינ ;ןעגָאזבָא טנָאקעג טינ רהיא טָאה רע
 ,טפאשראפ םהיא טָאה יז סָאװ ,טייקניהורנוא עטסיטשראפ יד
 רעכיוצ ןעקרַאטש ַאזַא םהיא ראפ טאהענ ךיוא רעבָא יז טָאה
 רעטניה ,זגור רעטכאמעג רעצנַאג ןייז זַא ,ןעדנעהיצוצ ַאזַא ןוא
 ןעגנַאוצ ךיז זיא ,ןעטלאהעב טלָאװעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו

 ענעגיוצעגסיוא רהיא טימ ,יז .,ןעקילּב עכילבעיל ערחהיא רעטנוא

 טייהיירט יד טימ ןעבעיקפ טנָאקעג טָאה ,עגידעקערש  ַא ,רוניפ

 .ןוהט וצ ץעז ַא טינ וליפַא ץ'רַאה ןייק טָאה'מ ןעכלעוו ,טנוה א ןופ

 טָאה --- ,ןעזָאלבָא טינ ָאד ךייא ךיא לעוװ ןיילַא ,סיוועג ---
 -ראד רימ --- .ןָאט ןעט'זנורב'עגנָא ַאזַא טימ ןיוש טרעפטנעעג רע
 -ניירא רהיא טליוו ....עדנוטש ןייא זיולב ןעלייווראפ ךָאד ןעפ
 ? עפאק ַא ןיא ןהעג

 רע סָאװ ,ןעדירפוצ ,ןוהטעג ?עכיימש ַא םהיא וצ טָאה יז
 -סיוא ךילהערפ טָאה יז ןוא ,רהיא וצ ךילדניירפ ךילדנע טדעד
 : ןעירשעג

 ןיא ןעראּפשראפ טינ ךיז ?יוו ךיא ! ןיינ ,ןייּנ ,הֶא ---
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 וצ ןעמוקעגניירא ענירעוועס זיא יירד ראפ טונימ גיצנאזוצ

 ףיוא ןע'קַאשז טיס ןעפערט וצ ךיז ,ענידראק ּסַאג/ יד ןיא הירפ

 ,ןיילק א ןיא טנהָאװענ ָאה טָאה רע .ץאלּפ  ןעממיטשעב םעד

 ,זיוה עסיוהנ ַא ןיא שזַאטע ןערעכעה ַא ףיוא ?עדעמיצ לָאמש

 לָאמ  ייוװצ ןוא ;ןעניטכענרעכיא ןעמוק זיולב טגעלפ רע ואוו

 גוצ-לענש םעד ןעשיווצ רוואה ןיא ןעפָאלש רע טנעלפ ךָאװ ַא

 זיא לָאמ סָאד .הירפ-רעד ןיא גוצ-לענש םעד ןוא טכַאניייב/ ןּופ
 טצענראפ ױזַא ןוא טייקדעימ ןופ ןעכָארבוצ יױזַא ןעוועג רעבָא רע

 טנעלענוצ ךיז ןוא כוסש ןיא ךיז וצ ףיורא זיא רע זא ,ןעגער ןופ

 םהיא ףיוא ענירעוושס טלָאװ ,ןפוא ן'ַאזַא ףיוא .לעטעב ן'פיוא
 קילג םּוצ רעבָא ךיז ןעבָאה ;ןעטראוו ןוא ןעטראוו טגנָאקעגנ
 ירד ייב רעדליּפענ ַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,קלָאּפ רָאּפ ַא ןענָאלשוצ

 טָאה קַאשז ןוא --- ,בייוו ןייז ןענָאלשעג טָאה ןַאמ ַא --- ,םינכש

 ,ןוהטעגרעביא ןוא ןעשאוועגמורא ךיז טָאה רע .טּפַאכענּפױא ךיז

 יז יװ ,טנעסרעד יז טָאה רע ;הטומ ןעטכעלש ַא רהעז ןיא

 -נעפ ןייז וצ ףיורא טקוק ןוא רַאוטָארט ן'פיוא ןעטנוא טהעטש

 : ,ךאד ן'רעטנוא רעטס

 זַא ,ןעירשענסיוא יז טָאה --- ! טראוורעד ךיז ,ךילדגע ---

 ּבָאה ךיא --- .זיוה ןופ רעיוט ן'ראפ ןעהעזרעד םהיא טָאה יז

 ....ןענַאטשרעּפ גיטכיר טינ ךייא בָאה ךיא-.זַא ,טעיימעג ןיוש

 ...רירָאס סאג יד ןופ קע -- ,טגָאזעג ךילטייד רימ ךָאד טָאה רהיא

 -יוהענפיוא יז טָאה ,רעּפטנע ןייז ףיוא גידנעטרַאװ טינ ןזָא

 : זיוה םעד וצ ןעניוא יד ןעּב

 ? ָאזלַש ,רהיא טנהָאװָאד --

 ,רעהַא ןעמוק ןעסייהענ רהיא ןויכב ךילטנעגייא טָאה רע

 םהיא טימ טָאה יז ואז ,ָאּפעד יד ?ייוו ,רחיט ןייז וצ טעמכ

 רהיא ןופ רעבָא .געוו ן'רעביא טעמכ ןעזועג ויא ,ןהענ טפראדעֶב

 רהיא יז ?יוז רעמָאט ,םהענעגנא טינ ןערָאװעג םהיא זיא ענארפ
 ךָאנ םהיא ןָאק יז זא ,םייוו ױזַא ןעביירט טפאשרעדורביטוג

 םירָא יױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעמיצ ןייז ןעזייוו היא ןעטעב

 -ענ שֹּזַט ךיז טָאה רע זַא ,גנונדרָא ןיא טינ ױזַא ןוא טרילבעמ

 .טמהעש



 208 ַאלָאז לימע
 מאא הק חד

= 

 -- ,טלעמרומעג רע טָאה -- ,טרהירעג רהעז ןיב ךיא ---

 .רעטסינימ ןע'ררעה םעד ןעדלעמ וצ סָאד ךיז טהימעב

 ןעלעוו טציא זַא גידנעלהיפ ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא
 יד .םעווקעבנוא ןעכאמ רונ ןעדייב ייז דער ערעטייוו עלא

 יו םינּפ סָאד ,ןערָאװעג ןעשָאלראפ יוװ םהיא ייב ןענייז ןעניוא

 : טגָאזעג ,סולש םוצ ,טָאה רע ןּוא ,ןערָאװעג טרענייטשראפ

 טינ ,גנוכוזרעטנוא יד ןעסילשבָא ?עוו ךיא ,סע טסייה ---
 -ריטַאנ .ןעטייקגירעווש ערעייא עלא יד ןעניז ןופ גידנעזָאלפיױא

 טולָאסבַא ענייק ןעניפענסיוא טינ ייבאד ןעלעוו רימ בוא ,ךיל
 ןיא רָאנ רעכיילג יאדוא זיא ,ן'שיבַאק ןעגעג עזייוועב ערעכיז

 ןופ ?אדנאקס ןעכילציננוא םעד טימ ןעריקיזיר וצ טינ ןעצנַאג

 סיורא םהיא רעכיילג זיא ?ייוורעד ...טכירעג ןיא סעצָארּפ ַא

 .ןעריּפשכָאנ טוג רעטייוו םהיא ןוא ,ןעזָאל וצ

 -?ארענעג רעד טָאה ,לעווש ן'פיוא ,ןהענסיורא םייב ןיוש ןּוא

 : טייקנייפ עלעקיטש ַא ףָאנ טנעלעגוצ ראטערקעס

 ףיוא ןעמָאקלָאפ ךיז ןעזָאלרעפ רימ ,יעזינעד עיס'מ --

 .טייקכילרהע עכיוה רעייא ןוא טקַאט ןעסיורג רעייא

 ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב ןיילַא רענייא ןעבילבעג זיא רע זַא ןוא

 ןיוש סָאד זיא טציא סָאװ --- ,טלָאװרעפ קרַאטש םהיא ךיז טָאה

 -עלב ן'פיוא טפירשדנַאה יד ןעכיילנראפ --- ,זָאלצונ רָאג ןעוועג

 ,ןעבירשענפיוא ןעניוא ענייז ראפ ָאד טָאה ענירעוועס סָאװ ,לעט

 ןענופעג טָאה רע סָאװ ,טפירשרעטנוא ןַא ןהֶא עלעטעצ םעד טימ

 יד .,ןערָאמנַארג רעטכיריטּפיוה םעד ןופ ןעריּפַאּפ יד ןעשיווצ

 -לעפעגרָאז סָאד ןוא ,עבלעזיד ןעמָאקלָאפ ןעוועג זיא טפירשדנַאה

 -סגנוכוזרעטנוא םעד ךָאד טָאה רע לייוו ,ןעסָאלשראפ קירוצ גיט

 -רעד יקַאט ,טנָאמרעד טינ טרָאװ גיצנייא ןייק ןופרעד רעטכיר

 ,רהעוועג לעקיטש טוג ַא ןערעוו לָאמַא ךָאנ ןָאק סָאד סָאוװ ,רַאּפ
 רעד ןופ רוניפ יד ןענַאטשענפיוא רעדעיוו זיא םהיא ראפ ןוא

 עקרַאטש אזַא ךָאד ןוא עטַאקילעד ַאזַא --- ,עלעבייוו רעקניניילק

 עגיהטומטוג טימ טָאה רע ןוא --- ,ןענעקיילבָא ןעזעווהענ רהיא ןיא

 -- ,ןעיורפ יד ,ְךַא --- : סעציילּפ יד טימ ןוהטעג-היצ ַא עינָאריא

 ...סעלא ןענָאק ייז
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 ךייא ןעביולרע ךיז געמ ךיא ןוא ,גיוא ןיא טייקגיטעהט רעייא רימ

 ,זיראּפ ןיא עיסנַאקַאװ ַא ןעכַאמ רונ ךיז לָאז'ס זַא ,ןעדלעמ וצ

 .ךייא ךָאנ ךיילנ רימ ןעקיש

 !יװ .ןוהטענ רעטיצ ַא גידנעליוו טינ טָאה יעזינעד עיס'מ

 טסייה ,םהיא ןופ טננאלרעפ ןעמ סָאוװ ןוהט ראגָאז לָאז רע זַא

 זיראּפ ןיא ןענהָאוו וצ םיורט ןייז ,גנונּפָאה עסיז ןייז טרעוו ,סע

 ךיילנ טָאה טָאמאל-ימאק עיס'מ רעבָא ? טליפרע טינ ץלַא ךָאנ

 : טצעזענוצ ןוא ןענַאטשרעּפ

 זיא'ס ...טרעכיזעג ןיוש זיא זיראּפ ןיא ןעטסָאּפ רעייא ---

 אי ןיוש בָאה ךיא זַא ,סָאװ טָא ןוא ...טייצ ןופ ענארפ ַא זיולב

 ןעבָאה ּךיוא ןיֹוש ךימָאל ,רדח ןופ ןעלהעצרעד וצ ןעביוהעגנָא

 -ֿפנופז ןעדנעמוק םעד זַא ,ןעסיוו ןעזָאל וצ ךייא ןעגינעגרעפ םעד

 .ןעדרָא ןַא טימ טריטנעזערּפ רהיא טרעוו טסוגניוא ןעטנהעצ

 -ענ טכארטראפ ךיז טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןוא

 ,עלעטש ערעכעה ַא טלָאװעגנ רעסעב טלָאװ רע .טונימ ַא ןעג

 םּודַא ,טנעכערענסיוא רע טָאה ,טכארבעגניירַא םהיא סָאד טלָאװ

 סָאװ --- ,טלאהעג ההעמ טַאנָאמ ַא קנארפ גיצכעז ןוא טרעדנוה

 ןענידנעטשנא ןייז ןיא ןעמוקענ ץונוצ רהעז םהיא טלָאוװו סָאד

 רעסעב טנָאקעג ךיז טלָאװ רע ןוא ,טבעל רע יו ,דנַאטש ןעמירָא

 -נוא עלעסיבַא ךיז טלָאװ עינאלעמ עטונ ןייז ןוא ןעדיילקסיוא

 -רַא ןַא רעבָא .טנעירקעג רעגינעוו ךיז יז טלָאװ ,טעשאּפענרעט

 ךָאנ ךָאד רע טָאה וצרעד ,טכעלש טינ ךיוא ?ייוורעד זיא ןעד

 ,טפיוקראפ טינ ךיז טלָאװ רע סָאװ ,רע ןוא ,ןעכערּפשרעפ ַא

 ןופ ןענָאיצידארט עכילרהע יד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצרע זיא סָאװ

 -עג ךיילנ ךיז טָאה רע -- ,סאלק-רעטכיר ןעניסעמלעטימ םעד

 -נוא ןַא סיּפע ןופ זיולב ,גנונפָאה ַא ןופ זיולב ןערהיפראפ טזָאל

 הבוט א םהיא טעוװ גנורעינער יד :זַא ,ןעכערּפשראפ ןערהָאלק

 יוװ ,הכָאלמ ַאזַא טקנוּפ זיא ןָאיסעּפָארּפ עשרעטכיר יד .,ןוהט

 -עג ַא טרהיפענ טָאה יעזינעד רעמירָא רעד ןוא ,ערעדנַא ערעי

 א יז ,עלעטש ערעכעה ַא ףיוא גידנעטראוו ,ןעבעל ןעטרעטַאמ

 םעד ןעניוב וצ טיירעב גידנעטש זיא סָאװ ,רעלטעב רעגירעגנוה

 ,טכאמ יד ןעבָאה סָאוװ ',יד ראפ ןעקוד
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 טייבראעגבָא קנילפ ץנאג ךילנהעווענ טָאה רעכלעוו ,ראטערפעס
 טָאה ןוא טלייאענרעטנוא טצעי ךיז טָאה ,ןעכאז םינימ עניױזַא

 .?העפעב ַא סעּפע טינ רע יו ,טּפַאכעגבָא ךיג רעד ןיא ףיוא
 "עב ןייק ָאטינ, ַא טגנאלרעפ טרעוװו סע ,ןעצרוק ןיא --

 .טַאלג ןעמוקסיורא סעלא לָאז'ס זא ,טהעז ..."עזייוו
 ,טרעפטנעעג יעזינעד עיפ'מ טָאה ---,ררעה ןיימ ,ןָאדרַאּפ =

 --- ,דנעה יד ןיא רימ ייב רהעמ טינ ןיוש זיא עטכישעג יד --
 .ןעסיוועג ןיימ ןעגעוו ךיז טלעדנַאה ָאד

 -יימש א טָאמאל-ימאק עיס'מ טָאה טרָא {'פיוא דלַאב ןנא

 -וימש ןעטקערָאק ןוא ןעכולפעה ,ןעכילבעיל ןייז טימ ןוהטעג ?עּכ
 ןּופ ,ךיז טכאד ,טכאלעגסיוא ךיז טָאה רע ןעכלעוו טיִמ ,עלעַּכ
 .טלעוו רעצנאנ רעד

 וצ רונ יקַאט ךיז ךיא עדנעוו ראפרעד ןוא ,סיונעג ,ונ --
 ,געו םעד ןעביילקסיוא סיווענ ךיז טעוו רהיא .ןעסיוועג רעיא
 ,רעכיז ןיּב ךיא ןּוא ,ןעזייוונָא ךייא טעוװ ןעּפיוועג רעיא .סָאװ
 .םעד ראפ ןוא םעד ןעגעג סעלא ןעגעווַבָא יונעג טעוו רהיא זא

 ...ןעעדיא עניטכיר יד ןוא ?ארָאמ עמילטנעפע יִּד לָאז ןענינועג זַא
 רעב זיא לָאמַא זַא ,רימ ןופ רעסעב ךָאנ ןוא ,ןיילַא טסייוו רהיא
 "רע סָאד ןעדיימוצסיוא ידכ עטכעלש םָאד ןעמהענוצנייא רעפ
 ןעטוג ַא וצ יו הונ ְךייֵא וצ ךיז רימ ןעדנעוו ךיקדנע ןוא ....ערעג

 טינ רָאנ ךייא ?יוו רענייק ןוא .ןַאמ-ןערהע ןַא וצ יו ,רענְּריּב

 ,יקאט ףךיא גָאז ראפרעד ןוא ,טייסגידנעטשטסבלעז רעייא ןעּרעטש
 רעצנאג רעד עֶּביִא תיבה-?עב ףעצנאג רעד טנַייז רּהיא זא
 ,ךיוא םע טרעדַאפ ץעזעג סָאד יו ,גנוכוזרעטנוא

 -עּפס ,טכאמ עטצנערגעבנוא ןייז ךָאנ גיצייג רחעז גידנעייז -

 רעד טָאה ,ןעכיורבסימ טלָאװעג טְכַאמ עזעיד טָאה רע ןעוו לעיצ
 "וצ ןעדירפוצ ,עזארפ עדעי ןעגנולשעג רעטכיר-פגנוכוזחעטנוא
 ;ּפָאק ן'טימ גידנעלקָאש

 ראטערקעס-לארענעג רעד טָאה -- ,םעד ץוח ַא זוא --
 ,טייקנייפ עטקָאטעג דהעמ ךָאנ טימ גידנעדער ,טצעזעגטרָאּפ
 רימ ןעסייוו --- ,עינָאריא טימ טקעמשעג שזא טָאה'פ זַא ױזַא

 ןעטלַאה ןָא טנייה ןופ טינ ןיוש .ףיז ןעדנעוו רימ ןעמעוו וצ ךָאד



 היח עגיסיפ-ייווצ : יד 209

 חעג ן'ראפ ןעמוקרָאּפ טעוו ָאבור ןעוו זַא ,גָאט רעד יו ,רעכיז

 טריזילארָאמעד זיא יורּפ ןייז יוו ,ןעלחעצרעד סעלא רע טעוז ,טכיר
 ערעטעּפש יד ךיוא ןוא ,דניק ַא ןעוועג ְךָאנ זיא יז ןעוו ,ןערָאװעג
 טָאה החיצר ןוא טכוזרעפייא ןייז יװ ןוא ,ערעייז עסינטלעהרעּפ

 ךיז טלעדנַאה ָאד ןוא ;דרָאמ םעד ןהענעֶב וצ ןעבירטעג םהיא

 םענעזעוועג ַא ןופ ןוא ?עדיימ-טסנעיד ַא סיִּפַע ןופ זיולב טינ ןיוש

 -ייא יד ףיוא רעטלעטשעגנָא רעד ,ָאבור ןרעדנָאז ,טנַאטסערַא

 ַא ןעּפעלשניירא ָאד ןעלעוו ,יורפ ענהעש ןייז ןוא ,עיניל-ןהאבנעז
 יד ןופ ןוא עיזַאושזרוּב ערעכעה יד ןופ ןעשנעמ לעסיב שביה

 ,ןעסיוו סע ןָאק רעוו ,ןעמעלַא ךָאנ ,ןוא ,עינאּפמָאק-ןהאבנעזייא
 רעד יװ ןַאמ-הרבח ַאזַא טימ ןעכירקניירא ּךָאנ ןָאק'מ ףעיט יו

 ןעטעטראוורענוא ןַא ריפ סָאװ ןיא ,סייוו רעוו ...! רעטכיר-טּפיױה |
 עטכישענ יד !{ ןייג ,ןיינ ,ףא .ןעלאפניירא ָאד ךָאנ ןָאק'מ ּפמוז

 .רעניצומש לעיפ ךָאנ זיא ,רעדרעמ עניטכיר יד ,סָאבור יד טימ

 .ןעקיטשראפ סע זומ רע --- ,ןעזָאלרעד טינ סָאד רָאט רע ;ןייג
 ןעטלַאהנָא רעסעב ןיוש ןעֶמ לָאז ַאט ,טכירעג ַא אי ןיוש ביוא

 .שיבַאק ןעגידלושנוא רעד ןופ גנוכוזרעטנוא יד

 -רנע רע טָאה --- ,גנוניימ רעייא וצ ךיוא ךיז גיינ ךיא ---

 ןינייז ,טנָאזעג תמא םעד -- ; יעזינעד עיס'מ וצ טגָאזעג ךיל

 גידנעמעננָא ,רעכערב*ןייטש םעד ןעגעג תּורּבַפ גונעג ָאד ךילקריוו

 ףא ,רעבָא ....עכאר ןעכוז וצ ןעכאזרוא עטונ טאהעג טָאה רע זַא
 םע ןעלעוו רימ ּפמוז ַא'ס ןוא ! טָאג ןיימ ,זיא סָאד גירעיורט יוו

 ןייז טכירעג רעד ףראד ,סיוועג ,סיוועג ...! ןערהירפיוא ןעפראד

 ןופ רעכעה ןעהעטש ןוא ןעמַאטלוזער עכילגעמ יד וצ גיטלינּכיילג
 ....ןעסערעטניא יד

 טימ ןוהטעג ךַאמ ַא רונ טָאה רע .;טינ רע טָאה טגידנעעג

 ַא נידנעדער טינ ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןוא ;דנַאה רעד

 -רעד טָאה רע סָאװ ,עלהעפעב יד ףיוא טראוועג טָאה ,טרָאוװו

 עעדיא ןייז ןעמונעגנָא רונ טָאה'מ ןמז לכ .סנעטייוו ןופ טקעמש

 טיירעב ןעוועג ןיוש רע זיא ,טייקגיניז-ףעיט ןייז טנעקרענא ןוא

 םעד ףיוא טייקניטכערעג ןופ ןעגנורעדָאּפ יד ןערעפּפָאוצפיױא

 -?ארענענ רעד רעבָא .טייקגידנעווטיונ-סגנורעיגער ןופ חבזמ
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 זיולב רעהַא ךייא בָאה ךיא ...תמא םעד טקעמשרעד טָאה רהיא

 עגינייא ןעכַאמ וצ רערָאלק ןעמאזוצ ךייא טימ םוא ןעדאלעגנייא

 ,לאפ ןעכילנהעוועגרעסיוא ןַא ָאד ןעבָאה רימ .,ןעטקנוּפ עגיטכיוו

 רהיא יוװ ,גנוטיידעב עשיטילָאּפ ַא ןעמוקעב ןיוש טָאה רעכלעוו

 -ראוו ,ָאד ןעלעוו רימ ןיינ -- ,ְךֶאָד סע טהעטשרעפ ןייֵלַא
 ....גנורעיגער רעד ןופ רעהעטשרָאפ סלא ןעלדנַאה ןעזומ ,ךילנייש

 ערעייא טיול -- ? תמא םעד רעבָא ,ןערַאנ טינ רונ ךיז רימָאל

 -עג ךֶאד ,עצינווָאבויל ס'שיבַאק ,לעדיימ יד זיא ןעגנוכוזרעטנוא

 ...? הַא ,טגיטלאוונרעפ .ןעוו

 ןופ ענימ ַא טכַאמעג טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד

 -ראפ בלַאה רע טָאה ענייז ןעניוא יד ןוא ,טייקגיניזפעיט סיורג

 .ןעמערב-טיוה יד רעטנוא טקור

 -טּפיוה רעד זַא ,ןעקנעד רימ לָאז ךיא ! ענארפ'ס ,ונ ---

 םייב ןוא ,ןעכַאז ענהעש ןייק טינ ןוהטעגבָא ָאד טָאה רעטכיר

 טינ ןעמ ףראד ֹוצרעד ....ןעזיווענסיורא סָאד ךיז טלָאװ טכירעגנ

 רנעה יד ןיא ןעמוקניירא לָאז גנוגידייהטרעפ יד זַא ,ןעסעגרעּפ

 ַא ןעטראוורע ןעמ ןָאק ,עיציזָאּפָא רעד ןופ טַאקָאװחַא ןַא ןופ

 ,טינ זנוא ייב ןעלהעפ ייז --- ךעלעטכישעג עזעילַאדנַאקפ גרַאב
 ! ףאלעטכישעג ענױזַא

 רע ןעוו ,רַאנ ַאזַא ןעוועג טינ רָאג זיא יעזינעד עיס'מ רעד

 ןָאיסעּפָארּפ ןייז ןופ ןעניטור יד ןופ ןעכירקסיורא רָאנ טגעלפ

 ןענידלאווענ ַא ןוא טכַאמ ַא'ס טונימ ַא ףיוא ןעסענרעפ טגעלפ ןוא

 סָאװ וצ ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע ןוא .טָאה רע קילב ןעטייוו

 ,םוירעטסינימ-ץיטסוי ןיא טקעריד טינ ןעפורעג םהיא טָאה'מ

 -לארענעג םעד ןופ גנונהָאוװ טאווירּפ ןיא ,רעהַא ןרעדנָאז

 : .ףאטערקעס

 גידנעהעז ,טגָאזעג רעטייוװ רע טָאה --- ,ךילדנע ,ןּוא --

 ןעמוקסיוא ןעזומ ךָאד טעוו'פ --- ,ליומ סָאד טינ טנעפע רענעי זַא

 .עטבישעג עדנעסאּפמוא ץנַאג ַא

  ּפָאק ן'טימ ןוהטעג גיינ ַא זיולב טָאה טָאמַאל-ימאק עִיס'מ

 יד ןעקנַאדעג ןיא ךיז ייב ןענעלרעביא ןיא ןעטלאהעג טָאה רע

 .סָאבור יד ןעפראד ןעמ לָאז ןע'טּפשמ ןעוו ,ןעטאטלוזער עכילנעמ
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 רעד רעבָא .ְּךֶאי ןעלענָאיסעּפָארּפ םעד רעטנוא טלעקיווטנע טוג
 עסיורג ןייז טימ ןוא ןעמערב-טיוה ערעווש ענייז טיימ ,יעזינעד
 םהיא ןעוו ,ט'נשקע'ראפ ךילקערש ױזַא זיא ,ךיז ןופ גנוניימ
 יד ייב תמא םעד טּפַאטרעד סע טָאה רע ןַא ,סיוא רָאנ ךיז טכוד
 ,....םיפ

 עיס'מ טָאה --- ,ןערעייא ףיוא ,ָאזלַא ,טהעטשעב רהיא ---
 רעד ץְלַא ךייא ייב זיא רענידלוש רעד --- : טנָאזעג טָאמַאל-ימאק
 .שיבַאק

 .טרעדנואווהעפ ךיז טָאה יעזינעד עיפ'מ

 ראפ ָאד בָאה ךיא .םהיא ןענעג זיא סעלא ...סיוועג ,ונ --

 ,עזייוועב עשיסאלק ---עזייוועב עלא טנעכערעגסיוא ןיוש ךייא
 ךיא ...טינ ענייא יא טלהעפ'ס ןוא --- ,ןעדלעמ ךייא ךימָאל

 ןירעּפלעהסיורא ןייק טאהעג טינ רע טָאה וצ ,טכוזענכָאנ טוג טָאה

 רימ טָאה רהיא יוו ,עּפוק יד ןיא יורפ א סעּפע --- ,דרָאמ םעד ןיא

 --- ,ןעמוקסיוא טלָאזעג סָאד טָאה יױזַא .ןערעהוצנָא ןעבעגעג

 טָאה סָאװ ןַאמ .ַא -- ,טסינישַאמ ַא ןּופ גנורהעלקרע יד טיול

 ןַאמ םעד בָאה ךיא זַא ,רעבָא ;דרָאמ ןופ ענעצס יד ןעהעזעג

 עטשרע ענייז ייב ןעטלאהעג ךיז זיולב רע טָאה ,טגערפעגסיוא טוג

 יד סלא ,ערהלָאקעזייר יד טנעקרעד רַאנָאז טָאה רע ןוא ,רעטרעוו

 -- :רעכיז .אי ,ונ ....טנָאמרעד טָאה רע סָאװ ,עסַאמ עצראווש

 ,רע טינ בוא --- :רהעמ ךָאנ ןוא ,רענידלוש רעד זיא שיבַאק
 .ןייז טינ רָאנ דשח ןייק םענייק ףיוא ןיוש ןָאק

 ןעטלַאהענבָא ךיז רעטערקעפ-לארענעג רעד טָאה רעהַא זיב

 טָאה רע סָאװ ,זייוועב םענעבירשעג םעד םהיא ןעזייוו וצ ןופ

 זיא רעטכיר-סננוכוזרעטנוא רעד זַא ,טציא ןוא .טַאהעג ךיז ייב

 םהיא טלייאעג רענינעוו ךָאנ ךיז רע טָאה ,רעכיז ױזַא ןעוועג

 -רעצ ןוא ןעמענ קעווצ ַא ריפ סָאװ וצ ,תמא םעד ןעזייוו-וצפיוא

 -ביר רעד זא ,גנוכוזרעטנוא רעד ייב רוּפש ןעשלאפ םעד ןערעטש

 ? ןעכַאז ערעמהענעגנַאנוא ?עיפ וצ ןערהיפ ךָאנ ןָאק רוּפש רעגיט

 .ןענעלרעביא טונ ְךֶאנ טשרע ךיז ןעמ ףראד סָאד

 ?עכיימש ןייז טימ טרעפטנעענ רע טָאה --- ,טָאנ ןיימ' --

 זַא ,ןעבענוצוצ טיירעב ןיב ךיא --- ,דעימ זיא סָאװ ,םענייא ןופ
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 -עג טָאה עסערּפ סגָאיציזָאּפָא יד .,ןערעּפס ערעכעה יר ןעֶּכַאַטְש
 יד טנידלושעב ןעכָאה ענינייא .; ןעמעּרָאיל ןייא ןיא ןעמלאה
 ,ןערינָאיּפש ןעשיִטיִלַאַּפ טימ טניטפעשעב יוזא זיא יִז זַא ,ייצילַאּפ
 -ָאה ערעדנַא .רעדרעמ יד ןעניפענ וצ טיִנ טייצ ןייק טָאה יז זַא

 טּפױה םעד ןופ ןעבעל םעד ןיא ןעכוזכָאנ ןייא ןיא ןעטלאהעג ןעב

 ,ףיוה םוצ טרעהענ טָאה רע זַא ,ןערֶעהוצנָא גידנעבעג ,רעטפיר

 -עיד .טייחנעפאלענסיוא עטְסְנירדיִנ יד טשרעהעג טָאה ּסֵע וָאו

 סָאוו ,ךילרהעפענ ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ךילקריוו טָאה םרַאיל-רעז

 ןעמ טָאה םוראד .ןעלהאוו יד וצ ןעמומעג זיא סע רעטנעהענ
 זַא ,שנואוז ןעלעטרָאפ ַא טסירהענסיוא רעטערקעפ-לארענעג םעד-
 וצ עדנע ןא ןעבאמ ןעטסלענש םא יװ ןוא זיא סע יוװ לָאז רֶע

 טגנעלעגפוורא םהיא ףיוא טָאה רעטסינימ רעד .עטכישעגנ רעזעיד

 טציא טָאה ןיילַא םהיא ןופ טָא ןזא ,עבאנפיוא עטאקיקעד יד

 -ּוצְנֶא טייקבילטראװטנארעפ רענעגייא ןייז ףיוא ןעגנאהענּבָא

 -ענ ןעמ טָאה םָאד .סולשעב ןערעדנַא ןַא רעדָא םענייא ןעמענ
 ,רעכיז ןעוועג זיא טָאמַאל-ימאק ?ייוז ,ןערהעּלקעּב טונ טפראה

 - -ףעד סָאד רעניצנייא רעד רע טעוו ,?אפכרוד ַא ןופ ?לאפ ןיא זַא
 .רענייב ענייז ףיוא ןעלהיפ

 םוצ רהיט יד טנעּפעעג רע טָאה ,גידנעטכַארט ץלַא ךָאג

 ןופ ךיז טָאה ןוא ,טרָאװעג טָאה יעזינעד ואוו ,רעֶמיצ ןעטייווצ
 : ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ,ךערּפשענ םוצ טרעהעגוצ טַאהעג טרָאד

 ןעמ טגידלושעב טסיזמוא זא ,טגָאזעג ךייא בָאה דיא ---
 לָאז ןעמ זַא ,םעד ןופ זיולב טכארט יורפ עזעיד ....עטייל עזעיד
 ןייא ןייק ןעזָאלעגסיױרא טינ טָאח יז ,ןענָאזבָא טינ ןַאמ רהיא
 ,טרָאװ סעגיטּכעדרַעּפ

 .טרעפטנעעג דלַאב טינ טָאה .רעטערקעפ-לארענעג רעד

 סָאד ,רעטּכיר-סגנוּכוזרעטנוא םֶעֹד גידנעקילבנָא ,ןענָארטראפ

 םהיא ןעבָאה סע ןעבלעוו ןוֿפ ,ןעּפיק עניד יר ןוא טביזעג עבָארג

 רעד ןופ טכַארטראפ ףךיז טצעי רע טָאה ,טשאררעביא
 רעד ןיא ןוא ליטש רעד ןיא זיא רע עכלעוו ןופ ,רוטארטסיגאמ

 ,טרעדנואוועג ןיילא ךיז טָאה רע ןוא ,טּפיױה רעד ןעוועג ן'תמא

 יוזא רַאנָאז ןוא הטומרא רחיא ןיא גידריוו יוזא ְךֶאְנ זיא יז סָאװ
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 = טשטטעיי- ----

 זַא רהיא טקנעד ...,האֹוצ רעכילקילגנוא רעד ןענעוו הצע ןַא ןענ
 ?קנַאשעג םעד ןופ ןעגָאזבִא טֿפראדעג ךיז ןעטלָאװ רימ

 *עג גיטכיזרָאֿפ רע סָאה --- ,ךייא טימ זיא ץעזענ רעד --
 ךאז רעד ףיוא טקוק ןעמ יֹוו ןיוש ךיז טדנעוו סָאד --- .טרעפטנע
 .ןענייז ןעדנעטשמוא יד יו ןּוא

 ךָאנ טָאה יז רעבָא ,לעווש רעד ףיוא ןענַאטשענ ןיוש זיא יז
 ; גנוהימעב עטצעל יד טכַאמענ

 קעװַא טינ ױזַא ךימ טזָאל ,ךייא טעב ףיא ,ררעה ןיימ ---
 .ננונֿפָאה ַא ןעבָאה ךיא נעמ וצ רימ טנָאז ,ןהענ

 רע .דנאה ןייז טּפַאכעגנָא יז טָאה ,גנידנעסיוו טינ ןיילַא
 טקוקעג םהיא ףיוא טָאה יז רעבָא .ןעמונעגקעוװַא דנַאה יד טָאה
 ןעסייה טימ לופ ןעוועגנ ןענייז עכלעוו ,ןעניוא ענהעש ערהיא טימ

 .ןערָאװעג רעכייוז זיא רע ןוא ,טעבעג
 ּפעװ טכייפעיפ ,רעגייז ַא ףניפ םורא ןיירא טמוק ! ונ --

 .ןעגָאז וצ סיּפע ןעבָאה ךייא ךיא
 ְךֶאנ ןיוה סָאד ןעזָאלרעּפ טָאה יז ;  ןעננאגענקעווַא זיא יז

 ןיא ענאל יד .ןעמוקעג זיא יז ןעוו יו .טניהורנואעב רהעמ

 -עבנוא ןעוועג ְָּךָאנ זיא לאזקיש רהיא ןוא ,ןערָאװעג רערהָאלק

 יױזַא יז ,ןעריטסערא דלַאב ייֵז ןעמ טעװ טכיילעיפ ---: טמיטש

 -רעד ךיז יז טָאה גננולצולּפ ? רענייז ַא ףניפ זיב ןעמ טבעלרעד
 : ןעסעגרעפ טאהענ רָאנ טָאה יז ןעמעוו ןא ,ן'קַאשז ןָא טנָאמ
 !ןעריטסערא יז לָאז ןעמ ןעוו ,ןעטכינרעפ יז ןעק סָאװ ,רענייא ךָאנ
 ךָאד ךיז יז סָאה ,יירד בלַאה ןעוועג טשרע זיא סע ?הָאוֹובָא ןוא

 םסאנ רעד וצ סאנ עשָאר רעביא ןעגנאנענ זיא ןוא טלייאענ

 .ענידרַאק
 -וצ רע זיא ,ןיילַא ןעבילבענרעניא זיא טָאמַאל-ימאק ןעוו

 ;רעלויט ּוצ רעטנעהָאנ א גידנעייז .?ערָאטנָאק ןייז וצ ןעננאנענ
 םעד ןופ ראטערקעסילארענענ סלַא ננוניטפעשעב ןייז ןיהואוו
 ,ןעננערּב גָאֿפ ןעדעי טעמכ םהיא טנעלפ םוירעטסינימ-ץיטסוי
 ,?ייוז ,ןיילַא רעטסינימ רעד יו ניטכעמ ױזַא טעמכ גידנעייז ןוא
 טונ רע טָאה ,ןעלהעפעב עטסינמייהענ יד ןערהיפכרוד טנעלפ רע

 -ענ טָאה עטניׂשענ ןערָאמנַארנ עזעיד לעיפ יוו ףיוא טסואוועג
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 רעד ןיא  ,ךַאז עדעי וצ גיטליגכיילנ גנורהאפרע ןופ זיא רעכלעוו

 .טפַאהרהַאװ ןייז וצ הימ יד טינ רָאנ ְךיִז טניול טייקכילקריוו

 ,גנונדרֶא עכילטפאשלעזעג יד ןעטיהוצבָא טכוזעג רונ טָאה רע

 .טנעידעג טָאה רע עכלעוו .וצ

 ינֶא לעוו ךיא ,רעביא רימ סָאד טיג ,םַאדַאמ !ָאזלַא --

 סָאװ ,סעלא ןוהט וצ ןעהימעב ךיז לעוװ ןוא ,עטפניקסיוא ןעביולק

 .בֶא טגנעה רימ ןופ

 ,ָאזלַא .! ררעה רעגידענג ,רַאּבקנַאד רהעז ךייא ןיּב ךיא ---

 -כארטעב ןיוש סע ךיא געמ ,ןַאמ ןיימ ןעפלעה ןיוש טעוו רהיא

 ? ןעסָאלשעב יװ ןעט

 ךָאנ ןומ ךיא ...טינ רָאג ךערּפשרעּפ ךיא - ! ןיינ ;ךַא --

 ...ןעקנעדעב ,ןעהעז

 ךָאנ טָאה רע ,טלעקנייווקעג ךָאנ ךיז טָאה רע ,ךילקריוו ןוא

 .קלָאפ רֶאֹּפ םעד טימ ןהעגעב וצ ךיז יו טסואווענ טינ

 זא ,קנאדעג םייב ןעצרַאה םייב טמעלקרַאפ טָאה ן'ענירעוועס

 . .ןעטכינרעפ רעדָא ןעטער יז ןעק רע זַא ןוא ,טכַאמ ןייז ןיא זיא יז

 ףיוא ןעקריוו ןענעק עכלעוו ,ןענָאזער יד טסואוועג טינ טָאה יז

 .סולשעב ןעטייווצ םעד רעדָא ןעטשרע םעד

 ...שינרעטאמ רעזנוא רונ טנעכערעב ,ררעה ןיימ ! ךא --

 רימ גידנעבעג טינ ,ןערהָאפקעװַא ןעזָאל טינ ךימ ךָאד טעוו רהיא

 .גנורעכיזרעפ ַא סיּפע

 .ןוהט טינ רָאג ןעק ךיא !םַאדַאמ ,ןערעיודעב םוצ ---

 .סיוא טרַאוװ

 טָאה ענירעוועס .רהיט רעד וצ טקורעג טכייל יז טָאה רע

 :יטראפ ,עטגערעגפיוא ןַא ,עטלעפייווצרעפ ַא ,ןהעג טזָאלעג ףיז

 טייקגיטיונ עקרַאטש ַא טלהיפעג טָאה יִז .ןעלהעצרעד וצ סעלא

 טימ טקנעד רע יװ ,ןענָאז וצ סיורא רהָאלק ןעגניווצ ּוצ םהיא

 -געפָאה ןוא ,טונימ ַא ןעביילברעפ וצ ךָאנ םוא .,ןעלדנַאה וצ ייז

 יירשעג ַא יז טָאה ,ןעהערדוצסיוא ךיז יו ןעניפעגוצסיוא גיד

 : ןוהטעג

 -ערפ ךייא טלָאװעג בָאה ךיא ,ןעסענרעפ רָאג בָאה ךיא ---
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 זַא ןוא ,רעהירפ יווװ ,ניהור ױזַא עדארג זיא עמיטש רהיא ןופ

 טָאה ךערּפשענ רעד  .זיא גירעהענ סָאװ ,סָאד עדארגנ טדער יז

 טינ רָאג ןיוש טָאה ןעטייווצ םעד ןופ רענייא רעבָא ,ןעטלַאהעגנָא

 ןעוועג טינ ןעלָאז רעטרעוו יד סָאװ ; ןערעוװ רהָאװעג טנָאקענ

 טינ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד רונ ייז ןעבָאה טדערעג רעבָא ,ןייז

 ,ןעבירשעג םהיא טָאה יז ,ףעירב רהיא טָאה רע .טנָאזענפיורא

 .ןענייווש רעייז ןופ וליפא ןעהעזסיורא טנָאקענ ןעמ טָאה סָאד

 ךיז גאזטנע ךיא --- ,טגָאזעג ךילדנע רע טָאה --- ,םַאדַאמ ---
 רהיא ביוא ,עינאּפמָאק יד ראפ ןעהימעב וצ ךיז ךייא ראפ טינ

 .ןעריסערעטניא ךייא טימ ךיז לָאז ןעמ ךילקריוו ךיז טנעידרעפ

 -מָאק רעד ןוֿפ טּפױה םעד ךיא טראוורע דנעבַא טנייה עדארג

 ןעּבָאה ףראד ךיא רעבָא- ....טפעשעג רעדנַא ןַא בעילוצ ....עינאּפ

 ,ןעמָאנ םעד ןָא רימ.טביירש ! טרַאװ טָא .עטפניקסיוא ענינייא

 ,ץלא ךילדנע ןוא --- ,ןַאמ .רעַײא ןופ עלעטש יד ןוא ןערהָאי יד
 .עגאל רעייא טימ ןעכאמ טנאקעב ךימ ןעק סָאװ

 ןוא ,לעשיט ןיילק ַא טקורענוצ ן'ענירעוועס וצ טָאה רע ןוא
 טינ יז לָאז רע םוא ,ןעקוק וצ רהיא ףיוא טרעהעגנפיוא טָאה

 טָאה רע :ןוהטענ רעטיצ ַא טָאה יז .ןעקערשרעביא לעיפוצ

 דיולנרעפ וצ סע םוא ,טפירשדנַאה רהיא ןופ רעטסומ ַא טלָאװעג

 טלעפייווצרעפ יז טָאה טונימ ַא ןענענג .עלעטעצ םעד טימ ןעכ

 טָאה יז רעבָא ,ןענאזטנע:וצ ןופרעד ךיז םוא ,דערסיוא ןַא טכוזעג

 ץלא ןיוש ךָאד טסַײװ רע 4 סָאװ וצ :; טנעכערעב דלַאב ךיז

 -ענ ענינייא ערהיא ןענירק רעמיא ךָאד ןעק ןעמ ןוא .סנייא

 רנייא ץנאנ ,ננונערפיוא ערעסיוא םוש ַא ןהָא ....ןעלייצ ענעבירש

 .טרעדָאֿפענ רהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעבירשעגנָא יז טָאה ,ךאפ

 טנעקרעד דלאב טָאמַאלײמַאק טָאה רהיא רעטניה גידנעהעטש

 טינ ,ךילגנעל רהעמ לעסיבא ןעוועג זיא עכלעוו ,טפירשדנאה רהיא

 טנעקעג טינ ךיז טָאה רע .לעטעצ םעד ןיא יו עטלעסערטוצ ַא יוזא

 -נעניילק רעזעיד ןּופ טייהנעקָארשרענוא יד ףיוא ןערעדנואוובָא

 ,טקוקענ טינ ןיוש םהיא ףיוא טָאה יז ןעוו ,טציא ;  יורפ רעק

 ַא ןופ לעכיימש םעד טָאהעג רעדעיוװ ןעּפיל ענייז ףיוא רע טָאה

 רעבָא ,גנוקריוו ַא סיּפע ךָאנ טָאה טייהנהעש ןעכלעוו ףיוא ,ןַאמ
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 טא
 טיי

 יױצ ןוא ,ןערָאװעגנ טשיַאררעביא לָאמ א רעדיוו זיא רע ןוא

 ןופ רהעמ ךָאנ ןוא ,טייקגיצרעהנעפָא ַאזַא ןופ ןערָאװעג טשימ
 טָאה ךָאנ וצרעד .ןעצרַאה ןופ יוװ סע טדער יז יז ,ןָאט םעד

 ןעמוקעגסיוא קילב ןעטשרע ןופ םהיא זיא עכלעוו ,ענירעוועס םהיא

 ,דנעהיצוצ רָאנ ןעהעזענסיוא טצעי ,ןיושראּפ עבילנהעוועג ץנַאג ַא

 וד רעטנוא ןעניוא עיולב ערהיא ןופ טייקכילבייוו עכילבעיל יד טימ

 ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא .ערהיא רָאָאה עצראווש ענהעש

 -עב ןייז ןיא רעניטכיזרעפייא ןא יוװ ,ןערָאמנארג הניירפ  ןייז

 ץאזא ,לעוװייט םוצ ,רע טמוק יוװ : יורפ עגנוי יד ןערעדנואוז

 ,ןיירא טיוט ן'זיִב ,ףאלעבייוו עניוזא ןעבָאה וצ גידנעטש ,רעטלַא

 זומ ,רהָאי ןהעצ טימ םהיא ןופ רעגנוי ,רע סָאװ טייצ רעד ןיא

 .טיג ןעצנאנ ןיא ידכ ,ךאלכלעיּפש עגיוזא ןופ ןעגָאזבָא ןיוש ךיז

 -עב רהעז ךילקריוו ךָאד זיא יז 4? חכ לעסיב ןייז ןעדנעוושראפ וצ

 דנייא טנָאקענ טינ ךיז ייב טָאה רע ןוא ; ןייפ רהעז ,דנערעּביוצ

 -ַבָא ,טסנוק רעד ןופ רעבָאהבעיל םעד ןופ לעכיימש ןייז ןעטלַאה

 -עטניאראפ טינ םעד ןיא ןיילא ןיֹוׁש רע זיא גָאט וצ טנייה להָאוו

 ןעטלאק ןייז טימ ,רעטמאעב רעגנערטש רעד ,רע -- ,טריסער

 עמהענעגנאנוא ן'אזא ןופ טגניטּסעלעב ,ןעהעזסיוא ןעגידריוו-סיורג
 .עטכישעג

 םָאװ ,יורפ רעד ןופ טייקטנאוועג יד טימ ,ענירעוועס רעּבָא

 -= : טסרעמעב גיטכיזרָאפנוא טָאה ,טפארק רהיא טלהיפ

 ַא .דלעג בעילוצ טינ ןענע'נרה ,רימ יוװ ןעשנעמ עניוזא --

 זיא'ס ןוא ,ןייז טפראדעב ָאד טלָאװ עכַאזרוא רעניטכיוו ?עיפ

 .ןעוועג טינ רעבָא

 ןיא רעטיצ ַא טקרעמעב טָאה רע ;טקוקעגנָא יז טָאה רע

 םייו טציא !סםָאד זיא יז ,אד .ל?יוומ רהיא ןופ ןעלקניוו יד

 טרעהעגפיוא טָאה רע ןַא ,נידנעקרעמעב ןוא ,רעכיז ,ןיוש רע

 טָאה ,ןעּפיל יד טקירדעגנעמאזוצ זעוורענ טָאה ןוא ,ןעלכיימש וצ

 יז .ןעהטאררעפ ךיז טָאה יז זַא ,ןענַאטשרעּפ דלַאב ענירעוועס

 ןעטפערק ערהיא עלא יוװ ,טייקכאזוש ןימ ַאזַא טלהיפרעד טָאה

 ןעציז ןעבילבעג יז זיא ןעגעווטסעד ןופ .ןעזָאלרעּפ יז ןעטלָאװ

 ןָאט רער זַא ,טרעהענ טָאה יז ,רעהירפ יוו ךיילנ ?חוטש ן'פיוא
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 -רָאמ : םָאוװ סייוו רעוו .טינ ןיוש ןעמ ראט רעטעּפש ףיוא ןעג
 יִז טעב טסיורט ןוא עציטש .טעּפש וצ ןייז ךיוא ןיוש ןָאק ןעג
 טימ טציטשרעטנוא יז טָאה דייר ערהיא עלא יד ןוא - .טרָאּפָאז
 טָאה'ס זא ,ןעכאזרוא עניטכיר ןוא ןעטקַאפ עשינָאל ?עיפ ױזַא

 רעדנא ןייק יז טָאה ןעמוק רהיא טימ זא ,ןעהעזענפיוא ךילקריוו

 .ןעבָאה טנָאקעג טינ רָאג קעווצ

 םעד זיב םינּֿפ רהיא טכארטעב טָאה טָאמַאל-ימאק עיס'מ

 -ולּפ .ןעּפיל ערהיא ןופ רעטיצ ןעמאזקרעמעב םיוק ןעטסעדנימ

 ,חמ ן'רעביא ץעז ןעטשרע םעד רהיא רע טגנאלרעד םיצ

 ןעלעוו עינַאּפמָאק-ןהאב יד רָאג לָאז סָאװ רַאּפ רעבָא --

 -יטכיוו סיּפע ןעבָאה טרָאפ יז ןָאק סָאװ { ןאמ רעייא ןענָאזבָא
 ? םהיא ןעגעג סעג

 -רעמעב ,טזָאלעגּפָארַא טינ ניוא ןייק ךיוא םהיא ןופ טָאה יז

 -כארט ץלא ןוא ,םינּפ ןייז ןוֿפ עלעשט'יינק עטסעדנימ יד גידנעק
 גידנעקוק טינ ןוא ; עלעטעצ סָאד ןעניפענ טָאה רע יצ ,גידנעט
 לָאמ א טימ רהיא ןיא זיא ,עגַארפ ַאזַא ןופ טייקנידלושנוא יד ףיוא
 .ָאד ץיגרע ךיז טניפענ עלעטעצ סָאד זא ,גנוגייצרעביא יד ןיײרַא
 זיולב רהיא ?יוװ ןוא ,סעלא טסייװ רע ןוא ; רעמיצ םעד ןיא
 -ורּפסיוא יז ךיז טליוו םהיא ל?ייוו ,עקטסַאּפ ַא ןעלעטשרעטנוא

 רעד ןיא ןייז וצ הדומ ךיז ,הטומ םעד ןעבָאה יז טעוו יצ ,ןעריב
 -עטש יד ןערעילרעפ לָאז ןאמ רהיא סָאװ ראפ עכאזרוא רע'תמא

 ,רעטרעוו ענייז טנָאטעב קרַאטש וצ רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא .על
 רהיא ןעקוק ןעגיוא ערעימ עסַאלב ענייז זא ,טלהיֿפרעד טָאה יז ןוא
 ,המשנ רהיא ןופ שינעפעיט רעד ןיא ןיירַא

 .רהאפעג םעד ןענעקטנע יז טהעג גיהטומ רעּבָא
 -ילקערש סָאװטע ךָאד זיא'ס --- ,עיס'מ ,טָאג ןיימ ,ךא ---

 רעזנוא טעדרָאמרע ןעבָאה רימ זא ,ןעמ טנירלושעב זנוא -- : סעכ
 ונֹוא זיא'ס .השורי עלבארעזימ יד בעיל וצ -- ! רעטעהטלהָאוװ

 סע ,העבָא .דלושנוא רעזנוא ןעזייוועב וצ ןעוועג רעווש טינ
 -ידלושענ עניוזא ןופ דשח א סיּפע רעביא גידנעטש ךָאד טביילב

 -נאקס א רַאֿפ אדומ ,?לעפייווצ ןהָא ,טָאה עינַאּפמָאק יד ןוא ,ןעננוג
 | .לַאד
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 ןיא ךייא טעב ךיא ןוא ,טינ םענייק ךיא בָאה ,עיס'מ ,ךייא ץוח

 סָאװ ,רהיא .ןערָאלרַאפ ןעבָאה רימ סָאװ -- ,םהיא ןופ ןעמָאנ

 ןוא ,טייקסטוג ןייז טרָאפ טצעז ,טבעילעג יוזא םהיא טָאה רהיא

 .ןעוועג רימ זיא רע סָאװ ,רימ וצ טייז

 ןוא ; טכארטעב יז טָאה רע ; טרעהעגסיוא יז טָאה רע

 -אנ יוזא --- ,ןערָאװעג טכאוושעגבא ןענייז ןע'דשח ענייז עֶלַא

 ןוא רעיורט רהיא ןיא דנערעביוצעב יוזא ,ןעוועג יז זיא ךילריט

 ןעשיווצ ןעניפעג טָאה רע סָאװ ,עלעטעצ סָאד .טעבעג רהיא

 ;טפירשרעטנוא ןא ןהֶא תורוש ייווצ יד --- ,ןעריּפַאּפ ס'ןערָאמנַארג

 ןופ טינ ןוא רהיא ןופ ןייז טזומעג טָאה ,רעכיז ןעוועג רע זיא --

 -טלעהרעפ ערהיא ןופ טסואוועג סיּפע טָאה רע .; ןערעדנא ןייק

 םהיא טָאה טיזיוו רעניטצעי רהיא ןוא ,רעטכיר-טּפיוה םוצ עסינ

 -עג ןייז ןעכָארברעטנוא טָאה רע ןוא .טגייצרעביא רהעמ ךָאנ

 -עטשעב וצ רונ זיולב ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד טימ ךערּפש

 ראפ ןעטלַאה יז סע ןעמ ןָאק יוװ רעֶּבָא .טייהרעכיז ןייז ןעניט

 ? גיהור יוזא ןוא ליטש יוזא זיא יז וו ,טהעז'מ זא ,גידלוש

 ,ןעכאמ רהָאלק ךאז יד טלָאװעג ךיז טָאה טָאמַאל-ימאק ןוא

 .טגערפעג יז רע טָאה ,רהיא ףיוא קילב ןעגנערטש ןייז טימ

 ןיוש ךייא קנעדעג ךיא ...םאדאמ ,רעכילטייד טדער --

 ןענָאק וצ יו טינ סרעסעב ןייק רָאג גנַאלרַאפ ךיא ןוא ,טוג רהעז

 .ןייז טינ ָאד טעוװ טלַאהבָא ןייק ביוא ,ךייא ריפ ךילצינ ןייז

 עלא ןעבעגעגרעביא רהָאלק רהעז םהיא טָאה ענירעוועפ ןוא

 יד ןערעילרַאפ ךָאנ ןָאק ןַאמ רהיא סָאװ רַאפ ,ןעטייהלעצנייא

 טָאה רע סָאװ ,אנקמ קרַאטש םהיא ןעמ זיא סנעטשרע .עלעטש

 אזא טאהעג גנאל טינ ָאד זיב טָאה ןוא טנעידרעד ןהעש יוזא ךיז

 רע טָאה רעצישעב ןייק זא ,טציא רעבָא .עיצקעטָארּפ ערעייהט

 הטומ םעיינ .טימ ןעמונעגנָא ךיז םיאנוש ענייז ןעבָאה .טינ ןיוש

 -עווטסעד ןופ ,יז טעוו ןעמענ ןייק ,רהעמ ךָאנ ךיז ןעהימעב ןוא

 ןיא ךארּפש רחיא ןעטלַאהנייא טעװ ןוא .; ןענָאמרעד טינ ,ןעג

 זא רעבָא ; סיורג זיא רהַאפעג סָאד להָאוװבָא ,ןעצנערג עסיוועג

 ןייק ןערהָאפ טזומעג טָאה יז זַא ,טַײוװ יוזא ןעמוּקענ ןיוש זיא'ס

 -עלבָא זא ,גנוגייצרעביא רענעמָאקלָאפ סיוא רונ סָאד זיא ,זירַאּפ



 היח עגיסיפיייווצ יד 192
 שת דר
= 

 ןעלעיציפא ןעצנאג םעד טימ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע להָאוװ
 םעד ןופ טייהלעקנוד בלאה רעד ןיא ,ןעטמַאעב ַא ןּוֿפ ץלָאטש
 ,גידריווסיורג ץנאנ ןעהעזעגסיוא רע טָאה טעניבַאק

 יד טלהיפרעד דלאב יז טָאה ,טעניבַאק ןיא ןיירא זיא יז זַא
 ראפ םענייק טָאה יז ; ןעמופרעּפ טימ טליֿפעגנָא טפול עמערַאוו
 ףיוא טָאה רעכלעוו ,טאמאל-ימאק עיס'מ ץוחַא ןעהעזעג טינ ךיז

 טָאה ןוא ,ןעצעז ךיז ןעדאלעג טינ יז טָאה רע .טקוקעג רהיא

 ןערעלקרע טגערפעגמוא לָאז יז זא ,גידנעטרַאװ ,ןעגיוושענ ןויכב

 -נעל ךָאנ ןערָאוװעג ןופרעד זיא עזיױּפ יד ,ןעמוקעג זיא יז סָאװ וצ
 טרהעקרַאפ ,יז טָאה ,רהאפעג ןעכילקערש רהיא ןיא ןוא ;  רעג

 ,טשרעהעב ךילצנעג ךיז ,גנוקריוונעגעקטנע ענידלַאוװעג ַא ּךרּוד

 .גיטולבטלאק רהעז ןוא ניהור גידנערעוו

 -?ושטנע רימ טעוו רהיא --- ,טגָאזעג יז טָאה --- ,עיס'מ -- |

 ףיוא ןעזָאלראפ וצ ךיז טייהיירפ יד רימ םהענ ךיא סָאװ ,ןעגיד

 ,טסולראפ ןעכילקערש םעד טנאקעב זיא ךייא .טייקסטוג רעייא

 ענאל עטכעלש עניטצעי ןיימ ןיא ןוא ,ןעטילענ בָאה ךיא סָאװ

 ןעזָאלראפ טינ זנוא טעוו רהיא זַא ,ןעקנעד וצ טנַאװעג ךיא בָאה

 םָאד יו ,עיצקעטָארּפ לעסיבַא ןעקנעש ךיוא זנוא טעוו רהיא ןוא

 -ָאה רימ ןעכלעוו ,רעצישעב רעזנוא ןוא דניירפ רעייא ןוהט טגעלפ

 ,ןערָאלרַאפ ןעב

 -יטכיר ןעמָאקלָאפ א טימ טדערעגסיורא סעלא סָאד טָאה יז

 עכילבייוו ןופ טסנוק םענערָאבעגנייא רהיא טיול ,עמיטש עג

 טינ ןוא רעיורט רהיא טינ גידנעביירטרעביא טינ ,ָאװטסטַא'עובצ

 יז טזומעג ןיוש טָאה טָאמַא?-ימאק עיס'מ ןוא ..טעבענ רהיא

 טָאה ןעדער ; דנאה ןייז ןופ ךאמ א טימ -- ןעצעז ךיז ןעדאלנייא

 ךיוא ןילַא ךיז טָאה רע ; סדערענ טינ ץלַא ךָאנ רהיא וצ רע

 טדערעג רעטייוו טָאה יז ןוא .טראוועג רעטייוו טָאה ןוא טצעזעג

 .ןערעלקרע רעסעב סע זומ יז זא ,נידנעהעזנא

 ,ןורכז רעייא ןעשירפוצפיוא סינבוולרע יד רימ םהענ ךיא ---
 ןעהעז וצ ךייא ערהע יד טאהעג בָאה ךיא זא ,ךייא גידנענָאמרעד

 ןעווענ ןאד ןענייז סָאד ןעטייצ עכילקילג א'ס ,ךא .ליוונאוד ןיא

 א ןוא ,ןעטייצ עטכעלש יד ןעמוקענ ןענייז טצעי ...!רימ ריפ
18 
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 םעד טלעטשראפ טָאה ךיור רעטכידעג א ןוא ,טביוטראפ יז טָאה

 .זיראּפ ןופ ?עמיה ןעלעה ןעסיורג םעד גידנעליהנייא ,טנָאזירָאה

 -העג ,עשָאר יד סָאנ רעד וצ טרהעקעגמוא רעדיוו ךיז טָאה יז ןוא

 -עג יז טָאה גנילצולּפ ; דרָאמ-טסבלעז רהיא וצ יוװ ,ןיהא גידנע

 טרָאד ןופ הלילח ?ייוורעד ךיז ןעלָאז ייז ,רעלענש ןעהעג ןעמונ
 .ןעפערט טינ םענייק טעוװ יז ןוא ,ןעהעגוצ טינ

 םעד ןופ לעּפענק סָאד טרהירעגנָא ךילדנע טָאה ענירעוועס זַא

 רעד טָאה ָאד רעבָא .ארומ יד טּפאכעגנָא רעדיוו יז טָאה ,קָאלג

 רהיא ןוא ?אאז-סגנוטראוו ןיא טרהיפעגניירא ןיוש יז רענעיד

 יז טָאה ,רהיט ענעפָא-בלאה יד ךרוד .ןעמָאנ רהיא טגערפעג

 -עמ ייווצ ןופ ךערּפשעג ןעטפאהבעל םעד טרעהעג ךילטייד ץנַאג

 .רבק א ןיא יוװ ,לָאמ א טימ ,ליטש ןערָאװעג זיא דלאב ןוא ; רינ
 רהיא טקַאה סע יװ ,זיולב ,טרעהעג טינ רהעמ ןיוש טָאה יז ןוא

 -וזרעטנוא רעד זא ,טכארטעג ךיז טָאה יז ןוא ; ןעפיילש יד ןיא

 ָאד יז טעוװ ןעמ זא ןוא ,ןעטרָאד אמתסמ ךָאנ זיא רעטכיר-סגנוכ

 רהיא טמענ ןעטרַאװ סָאד זא ןוא לעסיב ןהעש א ןעטראוו ןעזָאּל

 --- : גנושאררעביא ןא ,לָאמ ַא טימ רָאנ ,םיצולּפ .המשנ יד סױרַא

 -אק ןיא טרהיפעגניירא יז ןוא ןוהטעג ףור א יז טָאה רענעיד רעד

 ןייז ָאד זוס רע ; ָאד ךָאנ רעטכיר רעד זיא ,סיוועג .טעניב

 .ערעיטרָאּפ רעד רעטניה ץיגרע

 טימ ,טעניבאק-סטייברא רעפסיורג א ןעוועג זיא רעמיצ סָאד

 ןוא ,סערעיטרָאּפ ערעווש טימ ןוא סיפ יד רעטנוא קעד ןעקיד ַא

 -יורד ןופ ךיז טָאה סּפיּפ ןייק זא ,רעגנערטש ןוא רעטכַאמרַאפ אזא

 --- ,ןעמולב ןעועג .ָאד ןענייז ךָאד ןוא .טרעהעג טינ ןעס

 טָאה םעד ןיא ןוא ,לעקישאק םענעזנָארב א ןוא ,ןעזיורעסַאלב

 א -- עכילבעיל סָאד ריפ טסונ ס'ןאמ םעד ןעזיוועגסיורא ּךיז

 -גנערטש ןייז רעטניה ןעגרָאברַאפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,הלעמ

 ,רעמיצ ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיִא ןיילא תיבה-לעב רעד .טייק

 רערעגָאמ ןייז ; קָאר ןייז ןיא טעווערונשעגנייא טקערָאק רהעז

 ןעהעזעגסיוא ךיוא טָאה ,ןעדרַאבנעקאב עיורג סָאװטע טימ ,םינּפ
 טָאה ןױשרַאּפ רעצנַאג רעד ןוא ,ןהעש ץלַא ךָאנ רעבָא גנערטש
 -בא ,טפאשלעזעג רעכיוה רעד ןופ ןאמ רענייפ א יו ןעהעזעגסיוא



 היח עניסיפיייווצ יד 190

 ןיא ןעטלאהענ ןעבָאה סע ואוו ,עיצנאטס רעד ןופ עקערטש עסיורג

 טימ טקוקענכָאנ טָאה יז ןוא .ןענוצ עלעיפ ךיז ןעהערדמורא ןייא

 -ענ רעד ןוא ,סענָאנַאװ עדנעפיול יד ןעגיוא ענעקָארשוצ ערהיא

 זיא רעטּכיר רעד זא ,ּפָאק ןופ סיורא טינ ?ייוורעד רהיא זיא קנַאד

 רענעמ ייווצ יד ןוא ,דרָאמ םעד ןעגעוו ןערהָאפ וצ ןעמוקעג סיוועג

 -עב טרעוװ ?אזקיש רהיא ןוא ,רהיא ןופ ןעדער ןוא טציא ןעציז

 גנונּפָאה עלעציּפ עדעי ןוא .טונימ רעזעיד ןיא טכיילעיפ ןעפָאלש

 רעּכילקערש רעד טּפאכעגנָא יז טָאה'ס ןוא ,רהיא ןופ קעװַא זיא

 א ןופ רעדער יד רעטנוא ןעפראוו וצ רעדינא רעפעב ךיז שנואוו

 .עשָאר?עד סַאנ יד ןיא ןערהעקוצמוא ךיז רעדייא גוצ ןעדנעפיול

 ןופ ךַאד-גנעה םעד רעטנוא ןופ גוצ א סיורא יקאט טמוק טָא ןוא

 ההיא וצ וצ ךיז טקור גוצ רעד ןוא ,ןעלַאזקָאװזטּפױה יד ןופ םענייא

 טכיור ןוא ,טהעטש יז ואוו ,קירב רעד רעטנוא רעטייוו טהענ ןוא

 ןוא .ףּפמאד ןעסייוו ןופ ןעקלָאוו ןעמירַאװ א םינּפ ןיא ןיירא רהיא

 זיראּפ ןייק ןעמוק רעצנאג רהיא זא ,ןעהעזרעד םיצולּפ יז טָאה ָאד

 עכילקערש יד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז ןוא ,ןעפרָאוװעגסיורא זיא

 יז ביוא ,ןערהיפסיורא ןענאד ןופ ךיז טימ טעוו יז סָאװ ,טסגנַא

 -עוו וצ רהָאוװעג סיּפע רעכיז הרובנ יד ןעבָאה טינ ךיז ייב טעוו

 טָאה יז רעדייא טונימ ףניפ עלופ ןעמונעג רהיא טָאה'ס זא ,ןער

 רָאה ןעוויטָאמָאקָאל יד .הטומ ןענירעהירפ רהיא ןענופעג רעדיוו

 -לאזקאוו עניילק ןייא טקוקענכָאנ טָאה יז ןוא ; טפייפענ ןעב

 ןעניטרָא ןא ןעמענרעדנאנופ ןיא ןעטלאהענ טָאה עכלעוו ,ןישַאמ

 ןעוו ,ןהעזרעד יז טָאה ,סקניל ףיורא ,רעטייוו לעסיבַא ןוא .גוצ

 -סנעפ ס'אירָאטקיױװ עמומ רעד ,ןעניוא יד ןעביוהעגפיוא טָאה יז

 --- ,שזאטע ןעטשרעביוא םעד ןיא ,עדײבעג-טסָאּפ יד רעביא ,רעט

 ראפ ,ןאמ רהיא טימ ןענאטשעג ןאד זיא יז ואוו ,רעטסנעפ סָאד

 רעייז ןעמוקענסיורא זיא'ס עכלעוו ןופ ,ענעצס רעטפאהלעקע רעד

 עסיורג רהיא ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה יז ןוא .קילננוא רעצנַאג

 יז זא ,גָאטהעוװ רעפרַאש ַאזַא טּפאכעגנָא יז טָאה'ס ןוא ,הנכס

 יבא ,סעלא ףיוא טיירעב זיא יז זא ,טלהיפרעד לָאמ א טימ טָאה

 ...ןעמענ סע לָאז קע ןא

 שיור רערעיוהעגנוא ןַא ןוא ךַאלרהער-לַאנגיס יד ןופ גנַאלק א
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 ןיא טיילק א ףיוא רעגייז א ןהעזרעד יז טָאה םיצולפ ...טניהוהעב

 םעד ןוא .ייווצ ףיוא טונימ ןהעצ ןעוועג ןיוש זיא'ס -- : קרַאֿפ

 ּטָאה טייקכילקריוו ערהַאװ יד ; טכאמעג טינ ךָאנ יז טָאה טיזיוו

 ןיא קעװַא טירט עגיטסַאה טימ זיא יז ןוא ,ןוהטעג םעלק א רהיא

 .עשָאריעד סַאג יד

 קע ן'ףיוא ןעוועג זיא טָאמאל-ימאק עיס'מ ןופ גנונהָאװ יד

 טָאה ענירעוועס .ל?ּפאנ-עד סאג יד ןופ ןוא עשָאר-עד סאג יד ןוֿפ

 יֿ?עוו ,ןע'ןערָאמנארג ןופ גנונהָאוװ יד ראפ ןעהעגייברַאֿפ טזומענ

 טָאה יז .,ןעדָאל עטכאמראפ טימ ,ליטש ,טסיוװ ןעוועג זיא עּכ

 טָאה יז .רעלענש ןעהעג ןעמונעג ןוא ,ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא

 זיוה סָאד .לָאמ ןעטצעל םוצ ןעוועג ָאד זיא יז יו ,טנַאמרעד ךיז

 זיא יז .ךילקערש ,סיורג --- ןעגיוא יד ראפ ןענַאטשעג רהיא זיא

 ךיז יז טָאה וויטקניטסניא ; רעטייוו טירט עגינייא ןעגנאגענבָא

 -נַאג ַא ךָאנ ךיז טנָאי םהיא סָאוװו רענייא יוװ ,קירוצ טקוקעגמוא

 -רעטנוא םעד ,געוו ן'רעביא ,ןהעזרעד טָאה יז ןוא .םלוע רעצ

 רהיא טימ- גידנעמוק ,יעזינעד עיס'מ ,ןאור ןופ רעטכיר-סננוכוז

 ,רע טָאה .ןעקָארשרעד ךיז טָאה יז .גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא
 ףיוא ןוהטענ קילב א טָאה יז יוװ ,טקרעמעב רשפא ,רעטכיר רעד

 טָאה ענירעוועס .ןעסַאלעג ץנאג ךיז טהעג רע רעבָא ? זיוה םעד

 ,טגָאיעגרעביא יז טָאה רע זא ,ןוא רעמאזגנאל ךָאנ ןעהעג ןעמונעג

 ַא רהיא טָאה'ס ןוא .טסגנא סיורג ןיא ןעננאגענכָאנ םהיא יז זיא

 וצ זיא רע זא ,ןעהעזרעד טָאה יז ןעוו ,ןעצראה יא ןוהטעג קַאה

 ייב ןעגנילקעגנָא טָאה ןוא לּפַאנ עד סָאנ רעד ןופ זיוה-קע םוצ

 ,טָאמאל-ימאק עיס'מ

 יו ,טציא .ןעצרַאה ן'רַאפ ןעמונענ רהיא טָאה דחּפ א ןוא

 ' ; ןיהא ןעהעגוצניירא ךיוא ןענעוורעד ךיז סָאד יז טעוו

 סאנ רעד טימ קעווא זיא ןוא טרהעקענמוא ךיז טָאה יז ןּוא

 ָאד ,ּפָארייא'? עד קירב םוצ ןעמוקענוצ זיא יז זיב ,גרובנידע'ד

 -נעסיוו טינ ןוא ..טגיהורעב ?עסיבַא טשרע ךיז ענירעוועפ טָאה

 טָאה ,עטשימוצ א ,ןהענ וצ ןיהואוו ןוא ןוהט וצ טציא סָאװ ,,גיד

 -נורא טָאה ןוא סעצנערַאּפ יד ןופ ענייא ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז יז

 יד גידנעטכארטעב ,ןעגנאטש ענרעזייא יד ןעשיווצ ,טקוקעגנ רעט
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 -רנענוא ַאזַא רעדייא ,ןופרעד ףוס א ןעהעז טלָאװעג רעסעב ןיוש

 ,ןעסיוו יבא ,ךיז ל?יוז סע סָאװ ןייז ןיוש לָאז ...שינרעטיצ עכיל

 .יוזא ןערייל טינ יבא

 זא ,ןענָארטוצ יוזא גידנעייז ,ןעסענענבָא טָאה ענירעוועס

 -סער ַא ןיא רָאנ זיא יז זא ,ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא יוו ךיז טָאה יז

 רהיא ךיז טָאה ןוא רעטיב ןעווענ זיא ןעסיב רעדעי א .ןַארָאט

 -נירט טנָאקעג טינ יז טָאה עפָאק יד ןוא ;; זלאה ןיא טלעטשעג

 טשרע זיא ,םאזננאל רהעז יז טָאה ןעסעגעג ?הָאוװונָא ןוא .ןעק

 -סער ם'ןוֿפ סיורא זיא יז ןעוו ,סנייא ףייא ?עטרעיפ ַא םיוק ןעוועג

 ,יז ןוא ! ןעטרַאװ וצ העש ל?עטרעיפ-יירד עצנאגנ ךָאנ .ןַארָאט
 טאהענ ןענינגרעפ אזַא טָאה ןוא זירַאּפ טבעילעג יוזא טָאה סָאוװ

 יז סָאװ לָאמ סעדעי ,ןערַאוטַארט יד ףיוא ןעהענוצמורא יירפ

 --- ,טדָאטש ןיא ןעמוק וצ טייהנעגעלעג ענעטלעז יד ןעבָאה טנעלפ

 ןוא ענערָאלרעֿפ ַא ,ענעקָארשוצ א ט?היפענ טציא ךיז טָאה יז

 -ָארט יד ..ןעפיולטנא וצ ןוא ףופ א ןעכאמ וצ ןיוש גידלודעגנוא

 רניוו רעמעראװ א ; טנעקירטעגפיוא ןיוש ךיז ןעבָאה ןערַאומ

 .סנעקלָאוװ יד ןעבירטוצ ןיוש טָאה

 יענוצ זיא ןוא ,עשנָארט סַאנ רעד טימ ןעמונעג ךיז טָאה יז

 ןעוועג זיא סָאד --- ,ןילעדאמ-ַאלדעד קרַאמדןעמולב םוצ זיב ןעמוק

 עסַאלב יד ןעוו ,ץרעמ טאנָאמ ןיא געט-קראמ ענעי ןוֿפ רענייא
 יד טימ טקעדעב יװ ןערעוו רעטניוו ןעטנידנעעג םעד ןופ געמ

 -ענמורא ךיז יז טָאה העש עבלַאה ַא .ןעמולב עטכַארבעג יילרעלא

 ענענָארטוצ א ,טייצ רעד ראפ גנילהירפ ןעניזָאד םעד ןיא טהערד

 יװ ,ן'קאשז ןופ נידנעטכארט ,ןעקנאדעגנ ערהָאלקנוא ערהיא ןופ

 טָאה יז .ןעטעברעביא ךיז זומ ןעמ ןעכלעוו טימ .אנוש א ןופ

 ,עשָאר עד סַאנ רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז זַא ,טריזאטנאפוצ ךיז

 ןוא ,טלעוּפעג סעלַא ָאד ןיוש טָאה ןוא ,טָאמַאל-ימאק עיס'מ ייב

 .ןענייווש לָאז קאשז רעד זא ,ןערעכיזרַאפ רונ ךיז יז ףראד טציא

 טהערדעג ךיז טָאה יז ןוא ,ךאז ערעווש א ןעוועג זיא סָאד ןוא

 -ָאר עניוזא ץלא טלעטשענרָאפ ךיז ןעבָאה רהיא ןוא ,ּפָאק םעד

 טינ הימ ןייק יז טָאה ןעטכארט רעד רעבָא .רענעלּפ עשיטנַאמ
 ךאלעמַאּפ יוװ רַאנָאז יז ןרעדנָאז ,ןעקָארשענ טינ יז ןוא ,טסָאקעג
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 ףאה םעד ןיא טינ רעבָא ,טָאמאל-ימאק עיס'מ וצ טיזיוו ַא ףיוא

 ,עׁשֶאר עד סַאג ןיא ,םייה א םהיא וצ ןרעדנָאז ,םוירעטסינימ ןופ

 וצ זיוה עטייווצ יד ןיא ןיילא רענייא טנהָאװעג טָאה רע ואוו

 ןיא ןעפערט םהיא טעוו יז זא ,טסואוועג טָאה יז .ס'ןערָאמנַארג

 ; ןעלייא טפראדעג טינ ךיז טָאה יז ןוא ,רעגייז א סנייא םייה רעד

 -נעהימעב ,ןעגָאז וצ םהיא סָאװ ,ןעטיירגנָא ךיז רעסעב טעוװ יז

 -רעד לָאז יז ידכ ,ןעגערפ רהיא טעוװ רע סָאװ ,ןעפערט וצ ךיז גיד

 רעהירפ גָאט א טימ .טשימוצ ךיז ייב ןערעוו טינ ךָאנרעד ןוֿפ

 טלייאעגרעטנוא יז טָאה סָאװ ,טריסַאּפ סניוזא סיּפע ךָאנ טָאה

 ,ןעיירעדער יד ןופ טרעהרעד רעבָאה ייז :; זיראּפ ןייק ןערהָאפ ּוצ

 ןוא עלבעל םאדאמ זא ,ןָאיצנאטס יד ףיוא ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאװ

 ן'ָאבור טעװ עינַאּפמָאק יד זא ,םוטעמוא ןעלהעצרעד ענעמָאליפ

 -רַאפ סואימ ָאד ךיז טָאה רע ?ייוו ,עלעטש רעד ןופ ןעגָאזבָא

 גערפ א םעד ןעגעוו טָאה'מ זא ,זיא עטסנרע סָאד ןוא ; טהערד

 טינ רע טָאה ,ידַאבַאד עיס'מ רעטסיימ-ןָאיצנאטס םייב ןוהטעג

 ךָאנ ןעבעגענוצ גנַאלק םעד טָאה סָאד סָאװ -- ,טינ זא ,טגָאזעג

 סָאװ לָאז יז ,ןיטיונ ןערָאװעג ָאזלא ,זיא'ס .טייקגיטכיוו רהעמ

 יד ןעטעב וצ ןוא ןעגידייהטרַאפ וצ ךיז זירַאּפ ןיא ןייז רעלענש

 ייז ריפ זיא'ס יו ,טייקכילנעזרעּפ עגיטכעמ ַאזַא ןֹופ ןָאיצקעטָארּפ

 ,השקב רעד רעטניה רעבָא .רעטכיר-טּפיוה רעד ןעוועג לָאמַא

 זיא ,טיזיוו ַא טימ ןעמוק וצ ץורית רעטוג א ןעוועג זיא עכלעוו

 עפעיט ,עדנענערב יד ,עכאזרוא ערעגיטכיוו א ןעטלאהעב ןעויעג

 טפָא טּפוטש עכלעוו ,טשרוד ַא --- ,ןערעוו וצ רהָאוװעג טשרוד

 ןעביילב וצ רעדייא ,ן'רסמ וצ ןיילא רעסעב ךיז רעכערבראפ םעד

 לעיצעּפס ,ּפָאק םעד ןעמונענּפָארַא רָאנ יז טָאה סָאד ,לעפייווצ ןיא

 -עג זיא'ס זא ,דער ס'קאשז ןופ ,טריּפשרעד ןעבָאה ייז זא ,טציא

 ןופ טרעטאמעג ךיז ןעבָאה ייֵז .רעדרעמ רעטייווצ ַא ךָאנ ןעוו

 יד ןעמ טסייוו יצ ,עלעטעצ רהיא ןענופעג ןעמ טָאה וצ ,?עּפייווצ
 טָא זא ,טעטראוורע ייז ןעבָאה טונימ וצ טונימ ןופ ; ןעטקַאּפ

 ייז זיא שינרעטאמ רעייז ןוא .ייז ןעמ טּפַאכ טָא ,ייז ןעמ טּכוז

 ןעגעוו טקאפ רעטסעדנימ רעד זא ,ףילגערטרענוא יוזא ןערָאװעג

 ןעבָאה ייז זא ,ןעניוא יד ןיא סיורג גיד'ארומ יוזא ןעוועג זיא ייז
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 .ןענעווטערהיא ןופ רונ רע טָאה ןעטילעג יו ךיילג ,טגָאזעג טָאה יז

 ןעוועג זיא רימ ןוא טרעטַאמעגנָא ךיז טָאה רהיא יו ;ְךַא ---

 ןעוו ,טכארטעג ךייא ןופ ךָאד בָאה'כ ,רהיא טסייוו ...! טוג יוזא

 רָאד ןיב ךיא ןוא ...ןעגער םעד ףיוא ךיז רעסיוא ןעוועג ןיב'כ

 ךימ טרהיפ רהיא זא ,קנאדעג םעד ןופ ןעדעירפוצ יוזא ןעוועג

 -בָא קירוצ ךימ רהיא טעוװ טכַאנ-רעד-ףיוא ןוא ,הירפ רעד ןיא ּפָא

 ! גוצ-לענש ן'טימ ,ןערהיפ

 ,עכילטרעצ אזא ,טפאשרעדירב-טונ עכילבעיל רהיא רעבָא
 ַא טימ זיא םהיא ןוא .טגיהורנואעב רהעמ ךָאנ רָאנ םהיא טָאה

 -עב םעד ןעבענעג טָאה רעצימיא ןעוו ,רעגנירג ןערָאװעג לָאמ

 -נעה סָאד ןוהטעג היצ ַא גיטסַאה טָאה רע "! קירוצ , --- : ?העפ

 טּפוטשעגבָא גיטסַאה טָאה רעצייה רעד ןוא רעפייפ םעד ןופ לעט

 .יורפ עגנוי יד

 ! רעגייז א יירד ---

 ! רעגייז א יירד ,אי ---

 אנירעוועס ; ןעהעג ןעמונעג טָאה וויטָאמָאקָאל רעד ןוא

 ,עמרָאפטַאלּפ רישזַאסַאּפ יד ןעזָאלרַאפ עטצעל יד טָאה

 -נופ טלָאװעגנ יז טָאה ,םַאדרעטסמַא'ד סַאג ןיא ,ןעסיורד ןיא

 ןענינעגרעפ טימ רעבָא יז טָאה ; םריש-ןעגער רהיא ןענעפערעדנַא

 וצ זיב ןעננאנעגוצ זיא יז .טינ ןיוש טנעגער סע זא ,טקרעמעב

 טונימ א ןעגעג טגיילרעביא יוז ךיז טָאה ,רּוװַאה יד רעווקס םעד

 זיא'ס .ןעסעבָא סעּפע ןהעגניירַא דלַאב רעכיילג ןעסָאלשעב ןוא
 -ניירא זיא יז ןוא ,ףלעווצ ףיוא טונימ גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ןעוועג

 -ןעפ סאג רעד ןופ לאטראווק קע ןיא ןארָאטסער ַא ןיא ןעגנאגעג

 א ןוא ןעכוקנייפ א ןעננאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה ןוא ,רַאזַאל

 רעדיוו ךיז טָאה יז ; ךאלעמַאּפ יז טָאה ןעסעגענ .טעלטָאק

 ; ןעכָאװ עגינייא טייצ ןיוש יז טרעטַאמ סָאװ ןופרעד טכארטרַאפ

 -רַאפ טָאה ןוא ; ךילטסגנא ןוא סַאלב ןערָאװעג זיא םינּפ רהיא

 .ןערהיא לעכיימש ןעגידווע'ןח ,ןעליטש םעד ןערָאל

 ןַאור ןיא רעהרַאפ םעד ךָאנ געט ייווצ ןוא םעד ראפ גָאט ַא

 -ייוו ךילרהעפעג רָאנ ןיוש טרעוו סע זַא ,ןעסָאלשעכ ָאבור טָאה

 זירַאֿפ ןייק טקישענקעװַא בייוו סָאד טָאה רע ןוא ןעטראוו וצ רעט
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 גידנעלעטש ,טגָאזעג יז טָאה --- ,יוזא סע טביילב ,ָאזלא ---

 ףיוא ןייז ךיא לע רהוא יירד טקנוּפ --- .רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיז

 דימ ןוא ןייז ךילדניירפ ױזַא טעוװ ךהיא ןוא ,ענידרַאק סַאג רעד

 -נאד ךילנעזרעּפ ןענָאק םהיא לָאז ךיא ,ףעש רעייא ןעלעטשרָאּפ

 .ןעק

 ףראד יז זא ,דערסיוא םעד טכארטעגסיוא סע טָאה ָאבור

 -יטש א סיּפע ַא רַאפ לָאיניטאב ןופ רעטסיימ-ָאּפעד םעד ןעקנַאד

 -וקנֶא טפרַאדעג יז טָאה ןפוא םעד ףיוא ןוא ,לָאמ ַא ןופ הבוט לעק

 םהיא טימ ןערעוו ,טסינישַאמ םעד ןופ טייקכילדניירפ יד וצ ןעמ

 .םהיא ףיוא ןעקריוו ןוא טנאקעב רעטנעהָאנ

 םעד ןופ טצענרַאּפ ,ןעליוק יד ןופ טצרַאוװשרַאפ ,קאשז רעבָא

 ףיוא טָאה ,דניוו ןופ ןוא ןעגער ןופ רעטרעטאמעגסיוא ןא ,ןענער

 םעד .טרעפטנעעג טינ רהיא ןוא ,ןוהטעג קילב ןעפייטש ַא רהיא .

 ןערהָאפסיורא ן'תעשב ןערעפטנע טנָאקעג טינ רע טָאה ערהיא ןַאמ

 רהיא טימ ןייז ןעפראד טעוו רע זא ,קנאדעג רעד ןוא . ; רוואה ןופ

 רע טָאה טצעי לייוו ,ןעגָאלשעגרעדעינ םהיא טָאה ןייּֿפא רענַײא

 ,רהיא ְךָאנ ןעטשרוד טעוװ רע זא ,טסואוועג ןיוש

 -ביימש ,טלָאהרעדיװ יז טָאה -- ? יוזא סע טביילב ,ָאזלַא ---

 נידנעקוק טינ ,קילב ןעדנעשטסאל ןעליטש רהיא טימ גידנעל

 יז זא ,גיצומש יוזא זיא רע סָאוװ ,גנורעדנואוורעפ דהיא ףיוא

 ,ןענָאקרעד טנַאקענ םיוק םהיא טָאה ןוא טסואימעג שזַא ךיז טָאה

 ? ןעזָאלראפ ךייא ףיוא ךיז ךיא געמ - ? רהיא טגָאז יו ---

 ,רעגניפ יד ףיוא ןענַאטשעג ץלא ךָאנ זיא יז יוװ יוזא ןוא

 ,עקשדנעה א ןיא ןעגיוצרַאפ ,דנאה רעד טימ טכָאװעג ךיז יז טָאה

 -רניירפ יז טָאה עקעּפ ; ?עטנעה ענרעזייא יד רַאּפ ןעטלַאהנָא
 יא .טנעראוועג ְךיִּל

 .ןערימשסיוא ךיז טעוו רהיא ,ךיז טיה -=

 טָאה רע ןוא .ןערעפטנע טזומענ ןיּוׁש קאשז טָאה ָאד ןוא

 -- : ןָאט ןע'זגורב א טימ טרעפטנעעג

 -ער רעטכולפרַאפ רעד  ...ענידרַאג סַאג רעד ןיא .; טוג ---

 !רעטעוװ רעש'ריזח א'ס .רָאג זיב ןעצענוצ טינ שטָאב ךימ לָאז ןענ

 ןוא ,ןעהעזסיוא רעלבַארעזימ ןייז טרהירעג טָאה ן'ענירעוועס
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 .ערעדלָאק ַא רונ ןעוו

 ! טקעמשרעד ןיוש טָאה'מ .טרעטיצעג ןעבָאה ס'ָאבור יד

 ןוא ...ןערָאלרַאפ ןענייז ייז ןוא ,ןאמ ןעגנוי םעד ןופ טרָאװ ןייא
 .ןעגָאזסױא ,ךילדנע טעוװ רע .,רעכיז טסייוו רע

 -ָאה --- ,רענעמ ייווצ יד ןעשיווצ יורפ יד --- ,יירד עֶלא ןוא

 ןענייז ייז זא ; רעמַאק-ץיטסוי יד טזָאלרַאפ ,גידנעדער טינ ,ןעּב
 : טגָאזעג ָאבור טָאה ,סאג ןיא סורַא ןיִוש

 ןעפראד געט יד טעוו יורפ ןיימ --- : עגעלָאק ,סָאװ טָא --

 ןעוועג טלָאװ'ס ,ןעּבעל'כ .ןעגרָאזראפ וצ סיִּפִע זירַאּפ ןיא ןייז
 .ןעפרַאד סיּפע טעוו יז ןעוו ןעפלעה וצ רהיא ךייא ןופ ןייפ רהעז
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 -?אנניס רעד טָאה ,טונימ רעד וצ טקנוּפ ,ןהעצפופ רהוא ףלע

 זא ,ףייפ ייווצ טגנַאלרעד ּפָארייאדאל-עד , קירב םעד ףיוא טסָאּפ

 ןופ סױרַא ןיוש זיא .רוװַאה ןופ גוצ-לענש .רעד ןזַא ,טסייה סָאד

 -קריצ-לאנגיס יד ךיז ןעבָאה דלַאב ןוא ; ?ענוט רעלָאיניטַאב םעד

 ,עיצנאטס רעד ,ןיא ןיירא זיא נוצ רעד ןּוא ןוהטענ .הערד א ןעל

 יד טימ גידנעצירק ןוא גידנעצכערק ,עדנוקעס עדעי גידנעפייפ

 טעּפַאקעג םהיא ןופ טָאה'ס .; ןעטעק-םיוצ .ענייז ןופ רענהייצ
 וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה סָאװ ,ןעגער-סנאלש רעד ןופ ץענ ןופ

 : .ןֶא ןַאור ןּופ ןעהעג

 -ענ טינ טייצ ןייק ךָאנ ןעבָאה גוצ םעד ןופ סרָאטקודנָאק יד

 ןופ רענייא ןעוו ,סענָאגַאװ יד ןופ ךאלריהט יד ןענעפע וצ טַאה

 גיטסַאה זיא ענירעוועס ןוא ,טנעפעעג ךיז .טָאה סענָאגַאוו יד

 ֿגוצ רעד רעדייא ְּךָאְנ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעננירּפשעגּפָארַא

 ןוא ,רעטצעל רעד ןעוועג זיא ןָאגַאװ רהיא .טלעטשעגבָא ךיז טָאה

 ֿגידנעּפוטש ,וויטָאמָאקָאל םעד וצ ןעמוקוצוצ טלייאעג ךיז טָאה יז

 ןיוש טייצ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןערישזַאסַאּפ יד ןעשיווצ ךיז

 ,שזאנאב ןוא ךאלרעדניק ערעייז טימ ,סענַאנַאװ יד ןופ סיורא ךיוא

 -נעטּראוו ,?עּפערט ן'ףיוא ,ןיֵשַאמ רעד ייב ןענאטשעג זיא קאשז

 טימ לייוורעד טָאה עקעּפ ןוא : ָאּפעד ןיא געוו ןעיירפ א ףיוא גיד

 .ןישאמ רעֶד ייַּב שעמ יד טשיוועג עקטַאמש ַא
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 לייוורעד ןעביוא ןופ םהיא הטאר ןעמ סָאװ ,ףיוראד גידנעקוק טינ

 ..ןֶא רעהירפ ךיז טגערפ רע רעדייא ,ןיילַא ןוהט וצ טינרָאג

 -ענ רע טָאה --- ,עלייוו ַא ףיוא ךָאנ טהיצ רהיא ,ןיינ ---

 .ןעגערפ סיּפע ךָאנ ךייא ףראד ךיא --- ; ן'קַאשז וצ טגָאז

 רהיט יד .,רָאדירָאק ןיא ןהעטש ןעבילבעג ןענייז סָאּבור יד

 ןופ ןערהיר טנָאקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעּפָא ןעוועג זיא

 זיא סָאד --- געוו םעד טמאצרעפ טרָאד ייז טָאה סעּפע ; טרָא

 -נוא םייב רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ,םעד ראפ ָארומ ּוד ןעוושג

 -געמנוא עשיזיפ עכאפנייא יד ,טעניבַאק ןיא רעטכיר-סנוכוזרעט

 רעדיוו ָאד טָאה'מ סָאװ גידנעסיוו טינ ,ןהעג וצ קעװַא טייקכיל

 ,קירוצ ןוא ןיהַא טהערדעג';ךיז ןעבָאה ייז .,ן'קַאשז ייב טנערפעג

 ןענייז סיפ יד זַא ,נידנעלהיפ ,טרָא ןייא ן'פיוא ןענַאטשעג ןוא

 -בָארַא רעדעיוו ךיז ןעבָאה ייז ןוא .טקַאהעגרעטנוא יװ ייז ייב

 ןעסעזענבָא רעהירפ ןיוש ןענייז ייז ואוו ,קנַאב רעד ףיוא טזָאלעג

 -ָאלשרעד יו ןעסעזעג ןענייז ייז ;גנַאל ןעדנוטש טרַאװעג ןוא

 .ןעגיוושעג ןעבָאה ןוא ענעג

 טָאה ,טעניבַאק םעד ןופ סיורא זיא טסינישַאמ רעד זַא

 .ןעביוהפיוא טנָאקעג םיוק ךיז ָאבור

 ןעמאזוצ ןעלעוו רימ ;טראוועג ךייא ףיוא ןעבָאה רימ ---

 ? רע ליוװ סָאװ ,ונ ....עיצנַאטס רעד ּוצ ןהעג

 ,רעטשימוצ ַא ,ּפָאק םעד טהערדעגקעװַא טָאה קַאשז רעבָא

 -עוועפ סָאװ ,קילב םעד ןעדיימסיוא טלָאװעג טָאה רע יוז ךיילג

 : .םהיא ףיוא ןעפרָאװעג טָאה עניר

 -- ,ךיז טרעטנָאלּפ רע ; סָאװ ּפאנק טסייוו רע ,הֶא ---

 ,טגערפעג רָאנ ךימ רע טָאה טציא --- .טגָאזעג ךילדנע רע טָאה

 ןיא .ןעמַאזוצ ייווצ ןופ ןערָאװעג ןעגנַאגעב טינ דרָאמ רעד זיא וצ

 ַא ןעהעזעג סיּפע בָאה ךיא זַא ,טלהעצרעד ייז ךיא בָאה רווַאה

 רע טָאה ; ןעטְלַא םעד ןופ סיפ יד ףיוא ןענעיל עסַאמ עצרַאװש
 זא ,ךיז טכאד ,טניימ רע ...טגערפעגסיוא םעד ןעגעוו טציא ךימ

 ןעסייהעג טָאה רע ןוא ...ערדלָאקד-עזייר יד ןעוועג זיולב זיא סָאד
 םהיא לָאז ךיא ,טלָאװעג רונ טָאה ןוא ערדלָאק ידו ןעננערבניירא

 -עג רשפא זיא'ס ,אי ! טָאג ןיימ  ,..סיּפע ןעקרעד ךיא וצ ,ןעגָאז
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 ןוא ּפָאק םעד ןעביוהענפיוא רע טָאה לָאמנייא .טרענייטשראפ

 ,ןעזעלעג טָאה רע סָאוװ ,סָאד יו ךיילג ,ן'ָאבור ףיוא ןוהטעג קוק ַא
 -עננָא ךיילנ ןעבָאה סָאבור יד ןוא .טנָאמרעד ייז ןָא םהיא טָאה

 ד-נוא ןערָאװעג רעדיוװ ןענייז ייז ןוא ,דיירפ עצרוק רעייז ןערָאװ

 ?ןוהטענ קוק ַא ייז ףיוא סיּפע רע טָאה סָאװ ראפ .גיהֹור

 יז סָאװ ,תורוש יירד יד ןענופעג ךָאד זיראּפ ןיא רשפא ןעמ טָאה

 ןעזָאל עכלעוו ,תורוש ערעטסניפ יירד יד --- ןעבירשעג ןַאד טָאה

 -עימַאּק עיס'מ טנעקעג טונ טָאה ענירעוועס ? ןעבעל טינ ייז

 רעטכיר-טּפיוה םייב ןעהעז טפָא םהיא טנעלפ יז ?ייוו ,טָאמַאל

 ןעמ טָאה םהיא זַא ,טסואווענ ךיוא טָאה יז ןוא ,ןערָאמנַארג

 ם'ןעטעדרָאמרע םעד גנונדרָא ןיא ןעננערב וצ ןעבעגעגרעביא

 רע סָאװ ,ןוהטעג גנַאב ךילרעטיב סע טָאה ן'ָאבור ןוא .ןעריּפַאּפ

 ןעכאמ ֹוצ זיראּפ ןייק בייוו סָאד טקישעג טינ ךָאנ רעהַא זיב טָאה

 ייב ןעטעבענסיוא ךיז סלאפנעדעי ןוא ,ןעטיזיוו עכילצינ ענינייא

 טנָאז רעמָאט ,עיצקעטָארּפ ?עקיטש ַא רעטערקעס לארענעג םעד

 ' עטכעלש יד בעילוצ עלעטש רעד ןופ ּפֶא עינאּפמָאק יד םהיא

 ןעבָאה !ייז ןוא .םֹורַא םהיא ןעגנעוו טציא ןעהעג סָאװ ,ןעגנַאלק

 -םגנוכוזרעטנוא םעד ןופ טזָאלעגּפָארַא טינ גיוא ןייק טציא עדייב

 סָאװ ,רעסערג ץלַא טרעוו טפננַא רעייז יו ,נידנעלהיפ ,רעטכיר

 רעד טָאה םהיא ;םינּפ ס'רעטכיר םעד טרעוו סע רעטסנרע

 רענייז טייברא גָאט רעצגאנ רעד לייוו ,טרענרעעג ,גיטנעק ,ףעירב

 .טשינ וצ ןערָאװעג םעד ךרוד זיא

 ;ףעירב םעד טגעלענקעוװַא יעזינעד עיס'מ טָאה ךילדנע

 יד ףױא גידנעקוק ,טכארטרעפ ןעוועג רע זיא טונימ ַא ןענעג

 ןייז וצ ךיז גידנעבענרעטנוא ,ןוא .ן'קַאשז ףיוא ןוא ס'ָאבור

 : ךיוה רעד ןיא טגנָאזעג ןיילַא ךיז רע טָאה ,לזמ םילש

 סָאד ןעלעוו רימ ; ןהעז ּךָאנ ןעלעוו רימ ! ןייז לָאז --
 .ןהעג ךיז טנעמ רהיא ....ןעכוזרעטנוא ךָאנ

 -סיורא םייב ןעוועג ןיוש ןענייז ןענָאזרעּפ יירד יד זא רעבָא

 םעד ןופ ןעטלַאהנייא טנָאקענ טינ טרָאפ ךיז רע טָאה ,גנַאנ

 ןעניטכיוו םעד ןעכַאמ ֹוצ רערהָאלק ןוא ןעניפעגוצסיוא שנואוז

 הרעשה עיינ עצנאג ןייז טרעטשענ םהיא טָאה סָאװ ,טקנוּפ
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 טָאה טולב סָאד .םייהַא ןהעג ךיז רע ליוו ,רעדרעמ רעד טינ
 טימ ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה רע ;ּפָאק ןיא ןוהטעג קַאה ַא םהיא

 -ורעגניירא יד זַא ,ךילקערש ױזַא ןערָאװעג זיא ןוא ,ןעטסיופ יד

 רעבָא .ןערהיפסיורַא טזומענ םהיא ןעבָאה ןערַאדנַאשז ענעפ

 ןופ ךיז ןעפראוו סָאד ןוא ןרָאצ םעד גידנעהעז ,יעזינעד עיס'מ :

 ךיז טָאה ,ןעטפול רעד ןיא טגנירּפש סָאוװ ,היח עטריקַאטַא יד

 ;טנייצרעביא ןיש רע ןיא טצעי .ןוחצנ ןייז טימ טהערפעג

 .ןעזיײװסױרַא ןיוש סָאד רע געמ טצעי

 ,רהיא טהעז ,ךיא .? ןעגיוא ענייז טקרעמעב רהיא טָאה --
 ;רעניטראפ ַא ןיוש זיא רע ,הֶא ...ןעניוא יד ןיא ייז ןעקרעד

 | ! ןיוש םהיא ןעבָאה רימ

 .טקילבעגרעביא ךיז רונ ,טרהירעג טינ ךיז ןעבָאה סָאּבור יד

 ,רנע ןַא ןיוש ,ןערָאװעג לוצנ ןענייז ייז יבַא ? סָאװ זיא ,ונ

 ןענייז ייז .ןעגידלוש םעד ןענופעג ןיוש טָאה ץעזעג סָאד ןמז לּכ

 יקַאט ייז טָאה ןעסיוועג סָאד ,ןענָאלשרעד ?עסיבַא ןעוועג יקַאט

 ֹוצ ָאד ייז ןעגניווצ ןעטקאפ יד סָאװ ,עלָאר רעד ראפ ןעסיבעג '
 -סנעסיוועג ערעייז טליטשעג טָאה דיירפ רעייז רעבָא .,ןעלעיּפש

 -עג ןעבָאה ייז ןוא ,המשנ יד טלעמוטראפ ייז טָאה ןוא ,עסיב

 טראוועג גנורעטכיילרעפ טימ ןעבָאה ןוא ,ן'קַאשז וצ טלעכיימש

 רעד -זַא ,טפול רעיירפ רעד ףיֹוא ןעזָאלסיורא ןיוש ייז לָאז'מ

 יירד עלא ,ןהעג ןעסייה ןיוש ייז לָאז רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא

 .ןעמאזוצ

 ַא יעזינעד עיס'מ טגנַאלרעד ןוא רענעיד רעד ןיירַא טמוק

 : .ףעירב

 ךיז ןוא עקרָאטנָאק ןייז וצ וצ גיטסַאה זיא יעזינעד עיס'מ

 ןֶָא גידנעסעגראפ רָאג ,טייקמאזקרעמפיוא טימ ןעזעל ןעמונעג

 ,רעטסינימ םעד ןופ ףעירב ַא ןעוועג זיא סָאד .תודע יירד יד

 רעדייא ,ןעטראוו וצ דלודענ ןעבָאה לָאז רע ,םהיא גידנעהטאר

 ןעוועג זיא'ס ןוא .גנוכוזרעטנוא רעד טימ ןָא רעטייוו טהעג רע

 -רעפ םהיא טָאה ,ןענַאטשעג ןזיא ףעירב ןיא סָאװ זַא ,גיטנעק

 -עג זייווכעלסיב םהיא זיא םינּפ סָאד ?ייוו ,דיירפ ןייז טרעטש

 ןוא ךעלרעטסניפ ןערָאװעג רעדיוו זיא'ס ןוא רעטלַאּק ןערָאװ
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 -עג ךיילנ טָאה ,גידנעטראוו גנַאל טינ יעזינעד עיס'מ ןוא
 יד טלעטשענ ייז טָאה רע ןוא .סָאבור יד ןעפורניירא ןעסייה

 : ענארפ

 ?ןַאמ ןעזעיד רהיא טנעקרעד ---
 ךיז טָאה רע .טלעכיימשעג טייצ עצנַאג יד טָאה שיבַאק

 . גיינ ןעטכייל ַא טימ ראנָאז טָאה רע ןעוו ,טרעדנואוורעפ טינ
 ןעוו ,טנעקעג ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,ן'ענירעוועס טסירגעג ּפָאק ןופ

 -עד-אורק ןיא טנהָאװעג טָאה ןוא עלעדיימ ןיילק ַא ןעוועג זיא יז

 ןענירקענ טינ רעיש ןעבָאה ןַאמ רהיא ןוא יז רעבָא .ארפָאמ

 ןעבָאה ייז .ןעהעזרעד םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ,שינעּפַאלקצרַאה:

 ,רעטריטערַא רעד ןעוועג זיא סָאד :;ןענַאטשרַאפ ןַאטנעמָאמ

 ,רעטנידלושעב רעד --- ,טלהעצרעד ייז טָאה קַאשז ןעכלעוו ןופ

 ן'ָאבור ןוא .רעהראפ ןעניטצעי םעד סע טרהיפ'מ ןןעכלעוו בעילוצ

 יו טנעקרעד טָאה רע ןעוו ,ןעּפָארטענ טינ גָאלש ַא רעיש טָאה

 טיול ,רעדרעמ ןעטכַארטענסיױא םעד וצ זיא גנוי רעד ךילנהע

 -ַאנ ,ןיא ָאד .ןיילא ךיז וצ ךּפיה םעד --- ,גנוביירשעב ס'ָאבור

 סָאד טָאה ן'ָאבור רעבָא ,לאפוצ א יוװ רהעמ טינ ןעוועג ,ךילריט

 .ןעגָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ שזא טָאה דע זא ,טניהורנואעב יוזא

 ? םהיא רהיא טנעקרעד ;ָאזלַא ,ונ --

 -- :לָאמַא ךָאנ ךייא גָאז ךיא ,רעטכיר ררעה ,טָאג ןיימ ---

 ךיז טָאה ןאמ רעד ...רימ ייב ?היפעג אזא ןעוועג זיולב זיא סָאד

 ךיוה ױזַא זיא רע ,טינ ?עפייווצ ןייק ...טרּהירעגנָא זיולב רימ ןָא

 ...דרָאב ןייק טינ טנָארט ןוא ,ןידנָאלב ַא זיא רע ןוא ,רענעי יו

 ? ָאזלַא ,םהיא רהיא טנעקרעד ---

 ךיז טָאה רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןופ רעפלעהסיורַא רעד

 -ילרעניא ןעליטש ַא ןופ טרעטיצעגנ טָאה רע ; טקירדעג טלהיפעג

 טָאה גנוטיהעב-טסבלעז ןופ טקניטסניא רעד רעבָא .ףּפמאק ןעכ

 .ןעגָאװענרעביא

 יאדוא זיא רע רעבָא .ןענָאז טינ ךייא ךיא ןָאק רעכיז ---

 | .סיוועג ;ךילנהע רהעז ,ךילנהע

 ייז ןעכַאמ סָאװ ;ןעטליש ןעמונעג שיבַאק טָאה ָאד ןוא

 ךָאד זיא רע יװ ױזַא ןוא ! תושעמ ערעייז טימ עגושמ םהיא ָאד
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 םעד ןערָאלרעּפ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןיוש טָאה ָאד ןוא

 עלא יד ןענייז רעכערבראפ םעד ךָאנ שינעגָאי יד ןיא --- ,ּפָאּק

 ןעלאפעג ןָאיסעּפָארּפ ןייז ןופ ךאלציּפש-רעביוא עטהערדראפ

 רעטלעקיווטנענוא רעד .תמא ן'טושּפ םעד ראפ עינק יד ףיוא

 טימ המחלמ ַא ןערהיפנָא טנעקעג טינ רָאג טָאה סָאװ ,שיבַאק

 עראבגעיזעבנוא ןַא טימ ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ךאלסיפרעטניה

 רעד -- ,'ןיינ, רעבָא ןוא "ןיינ , ןייז ראפ ןעטלאהעג טפארק

 עיס'מ רעד ?ייוו ,ךיז רעסיוא טכאמעג םהיא טָאה שיבאק

 ןוא ,רענידלוש רעד ,רע זיא סָאד זא ,רעכיז ןעוועג זיא יעזינעד

 ןעדעי ןופ סעכ ןיא רהעמ ןוא רהעמ ןערָאװעג רע זיא ראפרעד

 ןוא תונשקע עדליוו סיוא זיולב טגָאזעג טָאה שיבַאק סָאװ "ןיינ,

 .ןייז הדומ ךיז ןעגניווצ םהיא זומ רע רעבָא .טייקשלַאּפ

 ? רהיא טנעקייל ,ָאזלַא --
 ..ךיא ןעוועג טינ טרָאפ ןיא סָאד זַא ,סיוועג ץנַאגנ --

 טריצלָאטש םעד טימ ךיא טלָאװ ַא --- ,ןוהטעג סָאד ךיא טלָאװ
 .טנעקיילעג טינ טלָאװ ךיא ןוא

 עיס'מ ךיז טָאה גנוגעוועב עלענש עטעטראוורענוא ןַא טימ

 ןעטייווצ םעד ןופ רהיט רעד וצ וצ ןזיא ,ןעביוהעגפיוא יעזינעד

 ןעפורעגניירא טָאה ןוא ,טנעפעעג ןיילַא יז ןוא רעמיצ םעניילק

 .ן'קַאשז

 ? ןַאמ ןעזעיד רהיא טנעקרעד --

 טרעפטנעעגנ טסינישַאמ רעד טָאה --- ,םהיא ןעק ךיא ---

 .סרַאזימ יד ייב ןעהעזעג לָאמַא םהיא בָאה'כ --- ,טרעדנואוורעפ

 םענעי םהיא ןיא טינ רהיא טנעקרעד וצ ...סָאד טינ ןיינ ---

 ? רעדרעמ םעד ...עּפוק יד ןיא ןַאמ

 ץוח ַא ןוא .גיטכיזרָאפ ןערָאװעג קַאשז זיא ןַאטנעמָאמ ןוא

 -עי ,רעדרעמ םעד טנעקרעד טינ יקַאט םהיא ןיא רע טָאה םעד

 םָאד טָאה רע .רעלעקנוט ,רעצריק ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה רענ

 טינ ,ןעטלאהעגקירוצ רעבָא ךיז רע טָאה ,ןעגָאז טלָאװעג ןיוש

 : ךילטיידנוא טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ,טייוו וצ ןהעג גידנעלעוו

 ,רימ טביולג ....ןענָאז טינ ךייא ןָאק ךיא טינ סייוו'כ --

 ִי .טינ סייוו ךיא ,עיס'מ
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 רָאנ טּפַאכעננָא ןַאד ךייא טָאה דרָאמ ןופ קנַאדעג רעד זַא

 טּפַאכענניירא שינעּפוטש יד ןיא ךיז טָאה רהיא ןוא ...םיִצוָלּפ

 ןיירא זיא גוצ רעד זיב טרַאוועגבָא טָאה רהיא ; עּפוק ןייז ןיא

 -רעמענסיוא טכעלש טָאה רהיא רעבָא ;ענָאלַאמ ייב לענוט ןיא

 ןעוו ,?ענוט ןופ סיורא ןיוש זיא גוצ רעד ןוא ,טייצ ידיטריק

 טָאה ךָאנרעד ....רעפעמ ן'טימ ּךָאטש םעד טננאלרעד טָאה רהיא

 -ענבָארַא טנייז ,רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעפרָאװענסױרַא רהיא

 עזייר יד םעד ראפ גידנעפראווסיורַא ,ןעטנַארַאב ןיא ןעכָארק

 .טכַאנ ענעי ןוהטעג טָאה רהיא סָאװ טָא --- ....ערדלָאק

 ןופ טזָאלענבָארַא טינ גיוא ןַא רע טָאה טייצ עצנַאנ יד

 ןעטאש ןעטסעדנימ םעד טרעיּפשעגכָאנ טונ טָאה ןוא ן'שיבאק

 קרַאטש ןערָאװעג זיא רע ןוא ;םינּפ ןעועזָאר ןעגנוי ןייז ףיוא

 -םיוא ביױהנָא ןופ םהיא טָאה סָאװ ,רעטנידלושעב רעד ,ןעוו זנורב

 .טכַאלוצ טונ ףוס םוצ ךיז טָאה ,םַאזקרעמפיוא רהעז טרעהעג

 -ענ םהיא טלָאװ ךיא זַא ....? חמ ַא רהיא טהערד סָאװ ---

 .טנָאזעג ךייא ךיא טלָאװ ,ןעכָאטש

 : רעגיהור לעסיבא ןיוש ,טצעזענוצ ךָאנ טָאה שיבַאק ןוא

 ...ןוהט טפרארעב סע בָאה'כ ;טינ סע ךיא בָאה ןוהטעג ---

 .נָאט ןעניטנייה זיב גנַאב ְךָאנ רימ טוהט סָאד !טָאנ ןיימ ,ןוא

 טנַאקענ טינרָאנ רהעמ םהיא ןופ טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 ןענארפ יד טננאלרעד םהיא רע טָאה טסיזמוא .ןעסײרסױרַא

 יד וצ טרהעקענמוא רעדיוו ןוא רעדיוו לָאמ גיצנַאװצ ךיז ןוא

 טינ ! ןיינ ןוא ! ןיינ .םינפוא יילרעלא ףיוא ,ןעטקנוּפ עבלעז

 סעציילּפ יד טימ ןעגיוצענ רונ טָאה שיבָאק ! שיבַאק טינ ,רע

 טָאה טסערַא םייב .דער עשירַאנ ץלַא זיא סָאד זַא ,טנָאזעג ןוא

 ןעמ טָאה ןענופענ רעבָא ,עלעביטש ןייז טרהעקענרעביא ןעמ

 סָאד טינ ןֹוא ןעטעליב-קנאב יד טינ ,עפאוו ןייק טינ ,טינרָאנ

 טקעלפרעפ ןעזיוה רָאָאַּפ א ןענופעג ָאי רעבָא טָאה'מ ; ?רענייז

 -עב רעדנעטכינרעפ ַא -- טולב עטרעווילנרעפ ךאלקיטש טימ

 ןהעש ןייא ךָאנ --- : טכַאלוצ רעדיוו ךיז טָאה שיבַאק ןוא ! זייוו

 ,ץענ ןיא עקרעוועוו א טּפאכעג טָאה רע --- : רָאנ --- ,על'השעמ

 ! ןעזיוה יד טרימשראפ םהיא ייב ןענייז ןופרעד ןוא טעליוקעג יז
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 ןעט14 םעד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןוהטעג רהיא טָאה סָאװ --

 ? ראורבעפ ןעט15 םעד ףיוא
 ךיא ...רענייזַא סקעז םורא ןעפָאלש טגיילעג ךיז בָאה'כ --

 טָאה ,יאול ,ןעזוק ןיימ ןוא ,ןעמעלא טימ ןעוועג טינ סעּפע ןיב

 ַא טרהיפעגבָא רימ ריפ טָאה ןוא הבוט יד ןוהטעג ראגָאז רימ

 .ליונַאוד ןייק רענייטש ןעגָאװ

 ן'טימ ןעהעזעג יקַאט ןעמ טָאה ןעזוק רעייא ; גיטכיר ---

 .םיוב-גַאלש םייב ,עיניל-ןהַאב יד גידנעֶרהָאפ רעביא ןעגָאוװ

 טָאה ,רעהראפ ן'פיוא ןעמונעג ןעזוק רעייא ןעבָאה רימ זַא רעבָא

 טימ ךיז טָאה רהיא זַא -- ;סנייא טלהעצרעד זיולב זנוא רע

 רע טָאה םעד ךָאנ ןַא ןוא ,טייצ גאטימ םורא טדיישעג םהיא

 רהיא זַא ,רימ עשז-טזייוועב ....ןעהעזעג טינ ןיוש רהעמ ךייא

 .רענייז ַא סקעז טעב ןיא ןעוועג טנייז
 ןָאק סָאד --- :דער עשירַאנ רָאג סעּפע ךָאד טדער רהיא --

 ,ןייֵלַא רענייא זיוה ַא ןיא ןהָאו ךיא .ןעזייווהעד טינ ךייא ךיא

 ,ךייא ?העצרעד ךיא יו ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא .דלַאװ ןיא

 .טינ ךיא סייוו רהעמ ןוא

 ןעגנאלרעד וצ ןעסָאלשעב ךיז יעזינעד עיס'מ טָאה ָאד ןוא

 טסייווװ סעלא יו ,ךיילג ןעדער ,טסייה סָאד --- לודגה קַאנּק םעד

 ןעגיוצעגפיונוצ לָאמא טימ ךיז טָאה סנייז םינּפ סָאד .ןיוש רע

 טלעיּפשעג ןעבָאה ןעּפיל יד ןוא ,טייהנעסָאלשטנע עטסעּפ טימ יוװ

 : עלָאר יד

 -ענ טָאה רהיא סָאוװ ,ןעלהעצרעד ךייא עשז ךימָאל ָאט ---

 טָאה רענייז א יירד ,..טכאנ-רעד-ףיוא ראורבעפ ןעט14 םעד ןוהט

 ךערהָאפ וצ ןהַאב ן'פיֹוא טצעזעגפיורַא ןעטנַארַאב ןיא ךיז רהיא

 -רעד גנוכוזרעטנוא יד טָאה ,קעווצ ַא ריפ סָאװ וצ --- ,ןַאור ןייק

 -הָאפ וצ קירוצ ןעוועג זיא ןאלּפ רעייא .טקעדטנע טינ ךָאנ לייוו

 טונימ יירד ןַאוה ןיא ןָא טמוק סָאװ ,גוצ רעזירַאּפ םעד טימ ןער

 -ַאסַאּפ םלוע םעד ןעשיווצ ןעוועג ןַאד טנייז רהיא ; ןהעצ ףיוא

 ןעהעזרעד רהיא טָאה םיצולּפ ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןערישז

 בינ ךיא זַא ,ךייא טקרעמ .עּפוק ןייז ןיא ןערָאמנַארג עיס'מ

 ,טאהעג טינ רהיא טָאה ןאלּפ ןעטצעזעגסיוארָאפ ןייק זא ,וצ ןרענ
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 ךייא טקרעמ .טכארטעגסיוא ןעבָאה לעדיימ וד ןוא רהיא סָאװ
 ,טזייוועב ןערָאמנַארנ עיס'מ ןופ ןעבעל רעצנַאנ רעד זַא ,רעבָא

 .ןעגנונידלושעב ערעייא ןופ רעכעה טהעטש רע זַא

 -עטיצ טימ .,,ןעגיוא עטעשטרַאטסעגסיוא טימ ,רעטשימוצ ַא

 ; טגָאזעגסױהַא םיוק רעכערב-ןייטש רעד טָאה ,דנעה עדנער

 -ענסיוא רימ ןעבָאה רהיא טגָאז סָאוװ ? הַא .? סָאװ ---

 ,ןעמ טנירלושעב זנוא ןוא סנעגיל ןעלהעצרעד ענעי ...? טבארט

 ! סנעניל ןענָאז רימ זַא

 ךיא ? עטאווע' םת ױזַא ךיז רהיא טניימ סָאװ ,הַא --

 טָאה סָאוו רעד -- ,ן'רַאזימ רעהרעפ ן'פיוא ןעמונעג ןיוש בָאה

 ךיא .עצינווָאבויק רעייא ןופ רעטומ רעד טימ טאהעג הנותח

 . ,ןהעז רהיא טעוו ,ניטיונ ביוא ,רעהַא ןעגנערב ךייא םהיא ?עוו

 טוג ךייא טמהענ ןוא ....תושעמ ערעייא ןופ טכַארט רע סָאװ

 ןעסייוו רימ ,תודע ןעבָאה רימ ...ָאד טדער רהיא סָאװ ,טכַא ןיא

 ךייא ראפ טעוו -- ,תמא םעד סיוא רעסעב טגָאז --- ,סעפַא

 .רעפעב ןייז

 עכולנהעוועג ס'רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד ןעוועג זיא סָאדו

 ן'תמא ןיא טָאה רע ןעוו וליפַא ,קערש ַא ןעזָאלוצנָא --- קיטקַאט

 .טַאהעג טינ ךיוא תודע ןייק טָאה ןוא טסואוועג טינרָאג

 טָאה ןיילַא רהיא זַא ,ןענעקיילבָא ןהענ רימ רהיא טעוו ---

 -נַארג עיס'מ ןעכעטשרעד טעוו היא זַא ,ןעירשעג ןעשנעמ ראפ

 ? ןערָאמ
 סע בָאה ךיא ןוא ,טנַאזעג ךיא בָאה סָאד .אי סָאד ,הֵא --

 ןיײלַא םעד ףיוא רימ ייב ךיז טָאה דנַאה יד .ךיוא טניימעג יקַאט

 .ןעביוהעג

 רע .; טרעדנואוורעפ רעדעיוװ ךיז טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 -עב רעד זַא ,טעטרַאוװרע טָאה רע .,ןערָאװעג ןעגיוושנא שזא זיא

 רָאג ךיז זיא רענעי !העג ָאד ןוא ,ןענעקייל סעלא טעוװ רעטגידלוש

 רע ןוא ? ָאד טקעטש לעציּפש ןימ ַא רַאפ סָאװ + .הדומ ןיילא |
 רע ןוא ,?עיּפוצ טינ ָאד ךיז רע טלייא וצ ,טַאהעג ארומ טָאה

 לָאמַא טימ ךָאנרעד ןוא טכארטראפ טונימ ַא ןעגעג ךיז טָאה |

 : ןוהטענ גערפ ַא
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 טנומהתמאטהטטהטגאקההעהנעהע טעג עע

 זיא טעזיאול ?עדיימ סָאד זא ,טעטּפיוהעב רהיא ,ָאזְלַא --

 ? עצינווָאבויל רעייא ןעוועג טינ
 ,סעקַאלוק ענייז טמעלקרַאפ לָאמ א רעדיוו טָאה שיבאק ןוא

 -עג ,עליטש א ןיא ןעדער ןעמונענ רע טָאה רעטעּפש סָאװטע רעבָא

 : עמיטש ענעכָארב

 רהעמ טינ ןעוועג ךָאנ ןאד זיא יז זא ,ְךָאד טהעטשרַאפ --

 סױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טינ רהָאי ןהעצרעיפ ןייק ךָאנ ,דניק א יו

 -ייטש טימ ,טבייוועג עֶלַא רימ ןופ ןעבָאה ןאד ...סינגנעפעג ןופ

 געלפ דְלַאוו ןיא --- ,יז ןוא .ןעפרָאװרַאפ ךימ ןעמ טלָאװ רענ

 ; ןעפיול טינ רימ ןופ טגעלפ יז ; ןענעגעגעב גידנעטש יז ךיא
 ,טוג יוזא ןעוועג רימ וצ זיא ןוא ,טרָאװ א ןעדער רימ וצ טנעלפ יז

 יוזא ךיז רימ ןענייז טייצ רעד טימ ןוא ...!טוג יוזא ,הֶא -- :

 ,דנעה יד ראפ ןעטלַאה ךיז ןעגעלפ רימ .טעדניירפעב ןערָאװעג

 יוזא ,םוג ןעוועג זנוא זיא'ס .ןעריצַאּפש יוזא ןעגעלפ רימ ןוא

 -- ,טכארטעג רהיא ןופ ךיא בָאה יאדוא ...טלָאמעי --- ,טוג

 ? טינ זא ,ןעד ךייא טגָאז רע ...ןעסקאוורעטנוא טעוװ יז זַא

 -עג יז ךיא בָאה יוזא --- ,טשימ וצ יוװ ןעגנאנענמורא ןיב ךיא

 יאדוא טלָאװ ןופרעד ףוס רעד ןוא .ךיוא ךימ יז ןוא ..טבעיל

 -ענוצ רימ ןופ רעבָא יז ןעמ טָאה ; ןיילא טגָאז רהיא יו ,ןעוועג

 ...עמאד רענעי ייב ,ליװנַאוד ןיא ןענעיד קעװַא זיא יז ; ןעמונ

 :בורג-ןייטש רעד ןופ םייהא ךיא םוק טכַאנ רעד ףיוא ,לָאמ א ןוא

 ,טע'גרה'וצ יוזא ןוא ,טקיררַאפ בלאה יו ,רהיט רעד רַאּפ טציז יז

 ןערעטלע ערהיא וצ .רעבעיפיץיה ןופ טנערבעג שזא טָאה יז זַא

 רימ וצ ןעמוקעג יז זיא ; ןערהעקוצמוא ךיז טגַאװעג טינ יז טָאה

 םהיא בָאה'כ --- ,עני'ריזח רעד ! לעפייט רעד ,הֶא ...ןעברַאטש
 ! ןעכעטשרעד ןהעג דלַאב טפראדעּב

 -יד ענייז ןעניוצעגפיונוצ טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד

 -טסנרע עגיטכירפיוא יד טשאררעביא טָאה םהיא -- :ןעּפיל עקניג

 ןעמ ףראד ןַאמ הרבח ַאזַא טימ ,וויטיזָאּפ .ןַאמ םעד ןופ טייק

 רעכילרהעפעג רהעמ ?עיפ ַא זיא רוחב רעד : גיטכיזרָאפ ןייז

 .ןעטראוורע טנעקעג טָאה'מ יווװ ,רענגעג

 ,עטבישעג עכילקערש עצנאג יד טנַאקעב זיא רימ ,הֶא --
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 ץבאלייוורעטניה טימ לופ ,המחלמ ערטיח ,עדליוו ַא --- ,המחלמ
 לוש רעד זיא גנוי רעזעיד .גנוגינייּפ עלַארָאמ ןוא ךאלציּפש ןוא

 ןייק טָאה רע ; ןוהט סעלַא ןעמ נעמ םהיא טימ ןוא ,רעניד
 +ןייז וצ הדומ ךיז טכער סָאד זיולב ,רהעמ עטכער

 ,םאזננאק רהעז ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה רעהרעפ רעד

 טגידלושעב ןעמ ןעכערברַאפ ַא ריפ סָאװ ןיא רהיא טסייווװ---

 ׂ ? ךייא

 ןוא ,סעכ רעזָאלטכַאמ ןייז ןעגרָאװעג טעמכ טָאה ן'שיבַאק
 .טצכערקעגסיױורַא יו טָאה רע

 בָאה ?עפייווצ ןייק רעבָא .טינ רימ ןעמ טָאה טגָאזעג --
 .טלעּפַאלּפעג גונעג ןופרעד טָאה'מ -- ; טינ ךיוא ךיא

 ? ןערָאמנַארג עיס'מ םעד טנעקעג רהיא טָאה --

 -ענ טוג ,טנעקעג רָארג ןיוש םהיא בָאה'כ -- ,אי ,אי --
 ! טנעק-

 -ווָאבויל ַא ערעייא ,טעזיאול ןעמאנ ן'טימ ,לעריימ ַא --

 ? ןָאהענָאמ םאדאמ ייב טסנעיד ַא רַאפ ןעגנודרַאפ ךיז טָאה ,עצינ

 .החיצר ןופ ךיז רעסיוא ןערָאװעג זיא רעכערב-ןייטש רעד
 .ןעדנוצעגנָא שזא ןעגיוא יד םהיא ייב ךיז ןעבָאה סעכ ןופ

 -גוֿפ עניימעג ןענייז ,סע ןעגָאז סָאװ יד ! לעפייט םוצ ---

 .עצינווָאבויל ןייק ןעוועג טינ רימ זיא טעזיאול ,רענ

 ףינ טימ טכַארטעב םהיא טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד
 ןופ גידנעכייוובָא סָאװטע ןוא ,זייב סָאד טרעוו רע יו ,טייקגירענ
 : טגָאזעג םהיא וצ רע טָאה ,ןעגַארפ עטקעריר

 ןייא ןיוש טנייז היא ; קינ'סעכ רעסיורג א טייז רהיא ---
 ַא ןענע'נרה ראפ ןעציז רהָאי ףניפ וצ ןערָאװעג טּפשמ'ראפ לָאמ
 .טגעירקוצ םהיא טימ ךיז טָאה רהיא זא .,ןעשנעמ

 ןייז ןעוועג זיא סָאד .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה שיבַאק

 : טלעמרומעג טָאה רע ןוא .סינננעפעג ןיא ןעציז סָאד --- ,ןויזב
 ...רנאה יד ןעביוהעגפיוא רעטשרע רעד טָאה ןאמ רעד -- = |
 רימ ןעמ טָאה רהָאי ןייא ; רהֶאי רעיפ רונ ךיא ןיב ןעסעזענ ןוא
 .טקנעשעג
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 הטומ רעטוג רעד זַא ,ךילקילנ יוזא ןעוועג זיא יעזינעד עיס'מ ןוא

 ; ראטערקעפ ןייז וצ ןענָאז וצ טּפוטשרעטנוא םהיא טָאה רענייז

 ! םהיא ןעבָאה רימ ,ןַארָאל --- |

 ןעבָאה ןערַאדנַאשז ייווצ ןוא ,טנעפעעג ךיז טָאה רהיט יד

 זיב גיצנאווצ ןוא-ףניפ ַא ןופ גנוי ןעטנוזעג א טרהיפענניירַא

 -נאשז ייווצ יד ןוא --- רעטכיר ןופ ןעכייצ א .טלא רהָאי גיסיירד

 ןהעטש ןעבילבעג זיא שיבאק ןוא ,ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעבָאה ןערַאד

 ,רעטעדליוו-וצ א ,רעטשימוצ א ,רעמיצ רעטימ ןיא ןיילַא רענייא

 ןעטנוזעג ַא טימ ,גנוי א ןעוועג זיא רע .שריה רעטגָאירַאפ ַא יוז

 עלעה א רהעז טימ ,רעדנָאלב ַא ,סעקַאלוק עסיורג טימ ,קרַאק

 -יירקעג ,עלעג עכילטע םיוק -- ,לעדרעב רעטיש ַא טימ ,טיוה
 ןייז ןוא טכיזעג קראטש ןייז .רָאָאה ךאלמעדעפ ענעדייז ,עטלעז

 ןא ןופ טייקדליוו יד ףיוא ןעזיוועגנָא ןעבָאה ןרעטש רעגירדינ

 רעבָא ;תויהש עגנאל ןייק טינ טכאמ סָאװ שפנ ןעטלעקיווטנענוא

 ןעטוג א ייב יוװ ,זָאנ רעטיירב ןייז ןיא ןוא ליומ סיורג ןייז ןיא

 ,טייהנעבעגרעביא יא ,טייקכילטרעצ יא טקרעמעג ךיז טָאה ,טנוה

 -בא .עלעביטש ןייז ןיא הִירֿפ רעד ןיא םהיא ןעמ טָאה ןעננאפעג

 יד ןופ רעטצייררוצ ַא ,דלַאװ ןעטימ ןיא םייה ןייז ןופ ןעסירעג

 -רעד /א ןוא ,ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה רע עכלעוו ,ןעגנונידלושעב

 ןיוש ךיז ףיוא רע טָאה ,עזולב ענעסירוצ ןייז טימ ,רענעקָארש

 ןוא טנאטסערַא ןעגיטכעדרעפ ַא ןופ לעּפמעטש םעד ןעגָארטעג

 יד ףיוא וליפא ףיורא טגעל סינגנעפעג יד סָאװ ,טידנַאב ןעזייב

 ןיא ,טכַאנ ןערעוו ןעמונעג ןיוש טָאה'ס .ןעשנעמ עטסכילרהע
 -עג ךיז טָאה טנאטסערַא רעד ןוא ,רעטסניפ ןעוועג זיא רעמיצ

 ןיירא רענעיד רעד טגנערב לָאמ ַא טימ ; ןעטַאש ןיא ןעטלַאה

 -עב טָאה ןייש עלעה ַא ןוא ,רושזַאבַא ןַא ןהִא ,ּפמָאל ןעסיורג ַא

 ןהֶא ,ןעבילבעג ןעהעטש זיא רע .גנוי םעד ןופ םינּפ סָאד ןעּפָאג

 .גנוגעוועב

 ענייז טלעטשעגננָא ךיילנ םהיא ףיוא טָאה יעזינעד עיס'מ ןּוא

 -עג .ךאלטייה-ןעגיוא עטזָאלענּפָארַא יד טימ ,ןעגיוא ערהָאלק
 -נא רעטשרע רעד ןעווענ זיא סָאד ; טינ םהיא וצ רע טָאה טדער

 רעד רַאפ ,טכַאמ ןייז ןעפורּפ וצ רעהירפ ,רעטרעוו ןהָא ,ףירג
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: = 

 ןיא רעדרעמ םעד טינ ןיוש טנעקרעד רע ןוא טלעקנוטראפ טרעוו

 ןוא ,רהָאלקנוא ןערָאװעג םהיא זיא דֵרֶאֵמ ןופ דליב סָאד .ָאבור

 ןא ,רארג אזַא זיִּב רַאגָאז ןוא לעפייווצ ַא ןעמונעג םהיא טָאה'ס

 -ענ טינ טָאה רע סָאװ ןוהטעג גנאב ךילצרעמש םהיא טָאה'פ

 .ןעניווש

 : ענארפ יד טלעטשעג םהיא טָאה יעגינעד עיס'מ

 ? ָאבור עיס'מ יו ,דרָאב א ןעגָארטעג ןאמ רעד טָאה ---

 ; טרעפטנעעג ךילרהע םהיא טָאה רע ןוא

 - ;ןעגָאז טינ רייא ךיא ןָאק ,טדערעג תמא םעד ,ררעה ןיימ ---

 םייוו ךיא .לענש יוזא ןעגיולפעגכרוד זיא'ס ,ךייא ךָאד גָאז ךיא

 .ויטיזָאּפ ןענָאז טינרָאנ ?יו ךיא ; טינ

 טָאה רע ; ט'שקע'עננייא ךיז טָאה יעזינעד עיס'מ רעבָא
 זהאפ טָאה רע .ן'ָאְבור ןענעג דשח םעד וצ דנע ןא ןעכַאמ טלָאװעג

 ןופ טָאה ןוא ,ן'ִאבור ןוא טסינישַאמ םעד סענארפ טימ ןעּפרָאוו

 -עב ענעמָאקלָאפ ַא ןענָארקעגסױרַא רעפלעהסיורא-ןָאיצנַאטס םעד

 ַא ןהֶא ,רעטנוזענ ַא ,רעכיוה א --- ,רעדרעמ םעד ןּופ גנוביירש

 ; ןיילא ן'ָאבור ןופ ץאזנעגעג רעד טקנוּפ --- עזולב ַא ןיא ,דרָאב

 יו ןעקירדסורַא טנָאקעג רהעמ טינ רעבָא רע טָאה ן'קאשז ןופ

 זיו?ב ןעבָאה סָאװ ,סרעפטנע עטמיטשעבנוא ,רעטרעוו ענלעצנייא

 רעטכיר רעד ןוא .טפארק רעלופ ןיא גנוביירשעב ס'ָאבור טזָאלעג

 טצעי : גנוניימ רעטשרע ןייז וצ קירוצ ןעמוקעג ףוס ?כ ףוס זיא
 רעד סָאװ ,גננוביירשעב יד ; געװ ןעניטכיר םעד ףיוא רע זיא

 עיינ עדעי זא ,ךי?טקניּפ יוזא זיא ,רעדרעמ םעד ןופ טכאמ תודע

 סָאד ןוא ,.טייהרעכיז יד טקרַאטשרַאפ ךָאנ טָאה ,טייהלעצנייא

 טעװ ,טנידלושעב טסיזמוא יוזא טָאה'מ ןעמעוו ,קָלָאפ רָאָאּפ

 ּפָאק םעד ןעקַאהּפָא ןעפלעה ןעגנוגאזסיוא עדנעגַאלש ערעייז טימ

 : .ןעגידלוש םעד ןופ

 ןוא סָאבור יה וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,רעהא ןיירא טהעג ---

 -ַאה ייז ןעוו ,רעמיצ ןעטייווצ םעד ףיוא ייז גידנעזייוונָא ,ן'קאשז

 טרַאװ -- ; ןעננונָאזסיױא רעייז ףיוא ןעבעירשענרעטנוא ךיז ןעב

 .ןעפור ךייא ל?עוו ךיא זיב

 .ןעטריטערַא םעד ןערהיפניירַא ןעפייהענ ךיילג טָאה רע ןוא
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 -ֵנָא ךיז טָאה רע סָאוו ,ראפרעד סיוועג סָאד זיא ,רעגירדעינ ?עיפ

 .רעפּפָא ןייז טימ ךיז גידנעלגנַאר ,ןעגיובעג

 םהױא .רענעמ עדייב יד ףיוא טקוקעג ךיוא טָאה רע ןוא

 ייווצ יד סָאװ ,ןעצונוצסיוא ןעמוקעג טינ קנאדעג ן'ףיוא רָאג זיא

 טימ ןיולב ןוא ; םינּפל םינּפ םהיא רַאפ ָאד ןעהעטש רענעמ

 ןיא ,טקעמשרעד סיּפע רע טָאה הכָאלמ ןייז ןופ טקניטסניא םעד

 -יז ןייז רַאגָאז .תמא רעד ץיגרע ךיז טלהיפ ָאד זא ,טונימ רעד

 -עשאל יד ןעבָאה .טלעקאוועג ךיז טָאה ן'שיבאק ןענעוו טייהרעב

 ןענעג ְךֶאֹד ןענייז עגידלוש יד ןוא ? טכער טאהענ טרָאֿפ סענ

 רעכילרהע רעד רונ יוװ ערעדּנא ןייק ,ןעטייקכילניײשרהַאוװ עֶלַא

 ! עקנעליטש יד ,יורפ עגנוי ןייז ןוא רעטמאעב

 טָאה -- ? רהיא יו ,טריזַארעג טינ ךיז טָאה ןאמ רעד ---

 .ן'ָאבור טגערפענ רע

 ןייז ןוא ,ןערעפטנע וצ הרובג יד טאהעג סע טָאה ָאבור ןוא

 : ןוהטעג טינ רעטיצ ַא וליפַא ײבַאד טָאה עמיטש

 דרָאב ןייק ראג טָאה רע ! ןיינ ,ןיינ 4 טריזַארעג טינ ;--

 .ךיא ביולג ,טאהעג טינ
 י -ערפ ךיוא םהיא ןעמ טעוװ טָא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה קאשז

 טנעמעג טָאה רע ? ןענָאז רע לָאז סָאװ .ענַארפ עבלעז יד ןעג

 רעד ןיא ןוא .דרָאב ַא טָאהעג טָאה רעדרעמ רעד זַא ,ןערעווש

 ראפ ? עטייל יד ןיא רע טָאה סערעטניא ןא ראפ סָאװ ,ן'תמא

 רע זא ,רעבָא 4 תמא ןעצנאג נעד ןענָאזסױא טינ רע לָאז סָאװ

 טנעגעגעב רע טָאה , ,ןאמ םעד ןופ ןעניוא יד ןעמונענקעװַא טָאה

 -רעד ןערהיא קילב םעד ןיא טָאה רע ןוא ,יורפ רעד ןופ קילב םעד
 ןעביילב וצ םהיא טייקשיירעב אזַא ,טעבענ ןעסייה ַאזַא ןעהעז

 "עג יד טשימרעפ יו םהיא טָאה'פ זַא ,ןיירא טוט ן'זיב יירט

 ;רענייז רעטיצ רעגיבייא רעד טּפאכעגנָא טָאה םהיא ןוא .ןעקנאד

 ןענָאק טעוו רע סָאוװ ,יורפ יד ןעד יז זיא ? ןעד יז רע טבעיל ---

 וצ ךיז שנואוו ןעכילרעדיוש םעד ןהֶא ,ןעבעיל עלא יוװ ,עבעיל

 םהיא טָאה ,טנעמָאמ םעד ןיא ,ןוא ? טולב רהיא ןיא ןעלהיק

 םירוסי עטלַא ענייז ןופ ףירגנַאךעגעג רעראברעדנָאז ןימ ַאזַא סיּפע

 ןורכז ןייז זַא ,טכודעגבָא ךיז טָאה םהיא ןוא ,תונויער יד טשימוצ
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 זא ,טכודענבָא רָאג ךיז טָאה םהיא ; ן'ָאבור טכארטעב ןוא ּפָאק

 טָאה'ס ןוא ,ןעהעזעג טינ רעהירפ לָאמ ןייק ךָאנ ָאבור טָאה רע

 -פערק א ,רענירדרינ ַא רָאג זיא ָאבור סָאװ ,טרעדנואוורַאפ םהיא

 ָאי סיּפע ץיגרע טָאה רע סָאװ ,םינּפ טייז ענדָאמ ַא טימ ,רעגיט

 .םֹולח ןיא רָאג רשפא --- ןעהעזעג

 טעמכ ; רעכעה טינ --- ,טלעמרומעג רע טָאה --- ,ןייג ---
 ...סקואוו ןעבלעז םעד ןופ

 -סעטָארּפ גיטפעה לָאמַא טימ ָאבוה טָאה םעד ןענעג רעבָא

 .טריט

 םא ,ּפָאק ןעצנַאנ ַא טימ --- ,רימ ןופ רעכעה ךס ַא ,הֶא --

 .ןעטסנינעוו

 טימ םהיא ףיוא נידנעקוק ,ןעהעטש ןעבילבעג זיא קַאשז

 ןוא רהעמ נידנערעדנואוו ְךיִז ןוא ,ןעניוא עטשטרַאטסעגסיוא

 רעניהורנוא ץלא ןערָאװעג קילב ןייז רעטנוא זיא ָאבור ןוא .רהעמ

 ךילנהע ןייז טלָאװעג סיּפע טלָאװ רע יו ךיילג ,רעניהורנוא ןוא

 ןופ עטרעווילגרַאפ ַא טינ רועיש ,יורפ יד ,יז ןוא .ןיילַא ךיז וצ

 ןעגנוי םעד ןופ טזָאלענּפָארַא טינ גיוא ןייק ךיוא טָאה ,קערש

 -רא עליטש יד טלעגעיּפשעגבָא ךיז טָאה סע ואוו ,םינּפ ס'ןַאמ

 ְךיז טָאה קאשז זא ,גיטנעק ןעווענ זיא'ס .ןורכז ןייז ןופ טייב

 -רעמ רעד ןוא ָאבור סָאוי טרעדנואוורעפ ענר רעטשרע רעד ןופ

 ןוא ; קילבנֶא ןעבלעז םעד ןעטקנוּפ עסיוועג ןיא ןעבָאה רעד

 זיא ָאבור זא ,טנָאקרעד לָאמַא טימ םיצולּפ רע טָאה ,ךָאנרעד

 זיא רע ןוא :גנאלק א סיורא ןיוש זיא'ס יוו ,רעחרעמ רעד יקאט סע

 -טנע עזעיד ןופ טלעמוטוצ יוו ןערָאװעג טונימ רעבלעז רעד ןיא

 טינ טָאה'מ ןוא ,ליומ ןעפָא ןא טימ ןענַאטשעג זיא רע ; גנוקעד

 ךיוא טָאה ןיילא רע ןוא ,ןוהט ָאד טעוו רֶע סָאװ ,ןעסיוו טנָאקעג

 יר ןענייז ,סיורא רונ טדער רע ןעוו טרָאװ ןייא .טסואווענ טינ

 טנענענעב ךיז ןעבָאה ןעניוא ס'ָאבור .ןערָאלרַאפ בייוו ןוא ןַאמ

 ענניירא ,ךיז טכַאד ,טָאה ןערעדגא םעד רענייא ןוא ,ענייז טימ

 .טרָאװ ןייק טדערעג טינ טָאה'מס ,המשנ רעד ןיא טקוק

 טָאה --- ,ןעביילנסיוא טינ ךיז טנָאק רהיא ,סע טסייה ---
 סיוא רע טמוק ךייא ייב ביוא --- ןעפורעגבָא ךיז יעזינעד עיס'מ
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 דנע ןא ןעכַאמ וצ ןעפלעה טנָאקענ זנוא רהיא טלָאװ טינ אלא

 .ןענָאזרעּפ עגינייא ףיֹוא ןעבָאה רימ סָאװ ,ןע'דשח עסיוועג וצ

 עטקעריד אזא ראפ ןעזיווענסיוא ן'ִאבור ךיז טָאה סָאד ןוא

 ןעגידלַאװעג א טלהיפרעד לָאמ ַא טימ טָאה רע זא ,שינערעהוצנָא

 ךיז טכוד םהיא ,דשח ןעדעי ןעפרַאװ-וצּפָארַא ךיז ןופ רהעגנעּב

 טרָא ן'ףיוא ךיילנ טָאה רע ןוא ,םחיא ןעמ טקַאּפ טָא-טָא זַא ,ןיוש

 .ןוהט וצ סָאוװ ןעסָאלשעּב

 טהעטשרעפ רהיא ןוא ! ענַארפ"סנעסיוועג ךָאד זיא'ס -- .

 -רעביא וצ ןעדער ןעלעוו וצ טינ ךילריטַאנ ץנאג זיא סע זַא ,ךָאד

 -עג ךילקריוו בָאה ךיא זא ,ןענָאז ךייא לָאז ךיא זא ןוא .טלייא

 ...ןַאמי םעד ןעהעז

 -סיורא גידנעליוו טינ ךיז טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םייב

 ךיז ייב טָאה רע ?ייוו ,ןוחצנ טימ דיירֿפ ןופ ןעכייצ ַא ןעסירעג

 סָאד טנעפעעג ן'ָאבור טייקנילפ ןייז טָאה סָאד זַא ,ןעסָאלשעב
 רעווש יו ,גנורהַאפרע ןופ טסייוו רע זַא ,ןענָאז טגעלפ רע .ליומ

 ; ןעסייוו ייז סָאװ ןעלהעצרעד וצ תודע עגינייא ריפ זיא קסָאד

 -רעד םהיא ןעזומ סָאבור יד זַא ,ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה רע ןוא

 .תמא םעד ןעלהעצ

 ? סיורג ,ןיילק .? סיוא רע טהעז יו ; ָאזלַא ,טגָאז --

 : ? רשפא ,רהיא יוװ ךיוה ױזַא

 ַאזַא ,ןעטסגינעוו םא ...רעכעה לעיפ ,ןיינ ,ןיינ ,הֶא --

 ַאזַא יו רהעמ טינ יקַאט ךָאד זיא'ס לייוו ,ךיא בָאה ?היפענ
 -עגנָא ןאמ םעד בָאה'כ זא רעכיז טעמכ ןיב ךיא ...?היפעג ןימ

 .ןָאנאוו ןיימ וצ קירוצ ךיז גידנעלייא ,לעסקַא ן'טימ  טרהיר
 .טגָאזעג יעזינעד עיפ'מ טָאה --- ,;ףיוא טהיצ --

 -ענ םהיא ייב רע טָאה ,ן'קאשז וצ ךיז גידנערהעקמוא ןוא

 -- ;: טגערפ

 רעסעמ ן'טימ ןעהעזעג טָאה רהיא ןעכלעוו ,ןאמ רעד --
 .ָאבור עיס'מ ןופ רעכעה ןעוועג רע זיא --- ,דנאה רעד ןיא

 -עגנוא ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה טסינישַאמ רער

 ןעגיטעּפשרַאּפ טעוװ רע זַא ,טאהעג ארומ טָאה רע לייוװ ,גידקוד

  םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע ; דענייז א ףניפ ףױא גוצ םעד
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 וצ ,ןעסיוו ךיא ?יוװ ,םָאדאמ ,ןוג ..."ןעמוקעג רע זיא רעכיז,

 .ןעגָאז וצ סָאד עדנירג עלעיצעּפס טַאהעג רהיא טָאה

 -עג טָאה יז ..גיהורנוא רהעמ ךָאנ ןערָאװעג זיא ענירעוועפ

 טעװ ,דייר ערהיא טימ ןעטיה טינ ךיז טעוװ יז ביוא זא ,טלהיפ

 ןוא .ןייז וצ הדומ ךיז ןענניווצ ,טרָאוװ ַא רַאפ טרָאװ ַא ,יז רע

 .טרָאטעג טינ ךיוא יז טָאה ןעגייווש

 סָאד בָאה ךיא ..,עדנירג ענייק ,ררעה ןיימ ,ןיינ ,הֶא ---

 פיו ,לכש ןעכאפנייא ןופ דנורג םעד ףיוא ןיולב טגָאזעג
 .ןערהעלקרע טינ שרעדנַא סָאד ךיז ןעמ ןָאק ן'תמא ןיא

 טנָאק -- ,ןעהעזעג טינ ןאַמ םעד ,סע טסייה ,רהיא טָאה --

 ? ןעלהעצרעדטינרָאג םהיא ןעגעוו זנוא רהיא

 : ! טינרָאנ ,ררעה ןייֵמ ,טינרָאג ---

 ןעזעיד ןופ ןעטָארטעגבָא ,ךיז טכַאד ,זיא יעזינעד עיס'מ

 וצ ןעמונענ ךיז טָאה רֶע זא ,רעבָא ; רעהראפ םעד ןופ טקנוּפ

 .טרהעקעגמוא וצרעד ךיז רע טָאה ,ָאבור

 ןעהעז טיִנ טנָאקעג סע רהיא טָאה יוװ --- ? רהיא ןוא --

 ,עּפוק יד ןיא טּפאכעגניירַא ךילקריוו ךיִז טָאה רע ביוא ,ןאמ םעד

 רעהרַאפ ןעטשרע ם'ייב רעטרעוו ענענייא ערעייא ךָאנ טיול זַא

 רעד ןעוו ,ןעטעדרָאמרע םעד טימ טדערעג ךָאנ ךָאד רהיא טָאה

 ? ןעהעג ן'רַאפ ןוהטעג ףייפ ַא ןיוש טָאה ןהַאב

 -ענ ףוס ?כ2 ףוס זיא רעפלעהסיורא סנָאיצנאטס רעד ןוא
 םעד ןופ טייקטראּפשעגנייא עזעיד ןופ רעטרעטיצרעד א ןערָאווװ

 ,העד רעד טימ ןענָאלשעג ךילטסגנא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעדנענערפ
 ,רע לָאז וצ ,ןעהעזעג ןַאמ םעד טָאה רע זַא ,ןענעקייל רע לָאז וצ

 ןענייז סע ּנביוא .ענירעהירפ סָאד ייב ןעטלַאה ךיז ,טרהעקרַאּפ

 םעד טימ גנוטּפוהעב יד ןָאק ,םהיא ןעגענ עזייוועב ָאד ןיוש

 םהיא ןָאק'ס ןוא ;  ןעּבָאה טינ םויק ןייק רהעמ ןעטנאקעננוא

 וצ ךיז יו ,טסואוועג טינ ןיילא טָאה רע ןוא  .ןייז רעגרע ךָאנ

 ןעבעגעג ךָאד ףוס םוצ ןוא טכארטעג גנַאל טָאה רע ןוא ,ןעטלַאה

 .סרעפטנע ערהָאלקנוא

 -עב יעזינעד עיס'מ טָאה -- ,עדָאש א ךילקריוו .זיא'ם --- 

 ;'ךילטייד טינ יוזא ןענייז ןעננורעניארע ערעייא סָאװ --- ,טקרעמ
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 ,ּפָא ךיז טהור ; ךיז טצעז --

 :רענעיד םעד ןעסייהעג ןוא ןעגנולקעגנָא רעדיוו טָאה רע ןּוא

 .ָאבור םַאדַאמ ןוא ןעררעה םעד ןיירא טפור ---

 ןיוש ייז ןעבָאה לעווש רעד ףיוא ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו

 טימ ?ופ ןערָאװעג ןענייז ןעגיוא ערעייז ןוא ,ן'קאשז טקרעמעב

 ןעפורעגניירַא ייז ןעמ טָאה 4 טגָאזעגסױא רע טָאה .טסגנַא

 עצנַאנ רעייז ? גיוא ףיוא גיוא םהיא טימ ןעלעטש וצ ייז םוא

 .ןעהעזרעד םהיא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעזָאלרַאפ ייז טָאה טייהרעכיז

 ,ךאלקיד סָאװטע ןעגנולקעג רַאגָאז ןעבָאה סעמיטש ערעייז ןוא

 קילג םוצ .סעגַארפ עטשרע יד ףיוא טרעפטנעעג ןעבָאה ייז ןעוו

 ןעבָאה ייז סָאוװ ,טגערפעגרעביא זיולב יעזינעד עיס'מ ייז טָאה

 זיולב ןעבָאה ייז ןוא ,רעהרעפ ןעטשרע םעד ייב טגָאזעג ןיוש

 רַאפ טרָאוו טעמכ ,סרעפטנע עבלעז יד ןעלָאהרעדיװ טפרַאדעב

 םעד גידנעביוהפיוא טינ ,טרעהעגסיוא ייז טָאה רע ןוא ,טרָאװ

 .ייז ףיוא גידנעקוק טינ ןוא ּפָאק

 ,ץענירעוועס וצ םוא לָאמַא טימי ךיז רע טרהעק םיצולּפ ןוא
 : רעטרעוו יד טימ

 טגָאזעג רעהרַאפ ןעטשרע םעד ןיא טָאה רהיא ,םַאדַאמ ---

 -ָאטָארּפ ןייז טקישעגוצ רימ .טָאה רעכלעוו ,רַאסימָאק-ךאוו םעד

 עוּפק ןיא ןיירא ןַאמ א ןַאור ןיא זיא ,גנוניימ רעייא טיול זא ,לָאק

 ,טרהירעג ךיז טָאה גוצ רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא

 טדער סָאװ וצ .,ּפָאק ן'רעביא טגנַאלרעד יו רהיא טָאה סָאד

 טימ רע ליוו ? ןערַאנניײרַא טימַאד יז רע ליוװ ? רעביא סָאד רע

 ןיילא יז ןוא ןעגיוא יד ןעכעטש רהיא ןעגנורהעלקרע עטלא ערהיא

 -עג קילב ןעדנענַארפ ןעניטסַאה ַא טָאה יז ןוא ? ןעגידלושעּב

 -עגניירַא גיטכיזרָאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאמ רהיא ףיוא ןוהט

 ו .טשימ

 -סיוא ךיז טָאה יורפ ןיימ זַא ,רדעה ןיימ ,טינ ביולג ךיא ---

 .טייהרעכיז ַאזַא טימ טקירדעג

 ףיוא טנייצעגנָא זיולב טָאה רהיא ןעוו ...טנידלושטנע --

 -- : טגָאזעג םַאדַאמ יד טָאה ,לַאפ ַאזַא ןופ טייקכילנעמ יד
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 רעדיוז טָאה רע .;; רעטרעוו עטשרע ענייז ןופ טכייוועגבָא טינ

 םהיא ייב טָאה דרָאמ םעדי ןּופ ענעצס יד זא ,טרהעלקרע לָאמַא

 ןיולב ,טנעמָאמ ןייא ףיוא םיוק דליב א טזָאלענרעביא חמ ןיא
 -עג סָאד זיא ןורכז ןיא םהיא ייב זא ,גנולעטשרָאפ עלענש ַאזַא

 == : טקארטסבא זיולב ןוא עמרָאפ א ןהֶא סיּפע יו ןעבעילב

 -רעפ ןיא .סעלא זיא סָאד ןוא --- ,ןערעדנא ןא טעליוק ןַאמ ַא

 ריז רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד טָאה העש עבלַאה ַא ןופ ףיול

 רעבלעז רעד טימ ץלא טגאלּפעג םהיא ןוא ט'ןשקע-רַאפ קרַאטש

 -יוה ַא רעדהעמ רעד זיא --- : ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןיא ענַארפ

 9 דרָאב ַא ןהֶא יצ דרָאב ַא טיס {? רעגירדעינ ַא רעדָא רעכ

 ןופ ? ןוהטעגנָא ןעווענ רע זיא יוו ? עצרוק רעדָא רָאָאה עננאל

 ַא ,קאשז ןוא .? ןעהעזעגסיוא רע טָאה ןעשנעמ עסאלק רעסָאװ

 -טנע עטמיטשעב ןייק טינ ץלא ןעבעגענ טָאה ,רעטגיהורנואעב

 .םרעפ

 ,טגערפענ גנילצולּפ יעזינעד עיס'מ טָאה --- ,ךילדנע ,ןוא ---

 ןעזייוו ךייא לָאז'מ זא --- ,ןעניוא יד ןיא ךיילג םהיא גידנעקוק

 ? טנעקרעד םהיא רהיא טלָאװ ,רעדרעמ םעד

 םהיא ; ןעניוא יד טזָאלעגּפָארא גידנעליוו טינ טָאה קַאשז

 טָאה סָאװ ,קילב .ס'רעטכיר םעד ןופ ךילהערפ טינ ןערָאװעג זיא

 ןעסיווענ ןייז ןוא ,ןעברַאש םעד טרעּכעלעג ,ךיז טכאד ,םהיא

 ; טנערפענרעביא ךיוה רעד ןיא טָאה

 .רשפא ...אי ...? טנעקרעד --

 עניגניזטסואוועבנוא ןימ ַא רַאפ ארומ ענדָאמ ןייז רעבָא

 -נואווצעג טרָאּפָאז םהיא טָאה ןעכערברַאפ םעד ןיא גנוקריווטימ

 .סרעפטנע עכילטיידנוא ןופ םעטסיס ןייז רַאפ ןעטלַאה וצ ךיז ןעג

 טלָאװ ךיא זא ,טינ ביולג ךיא ; טינ רשפא ...ךָאד ןוא ---

 טקנעדעב .טייהרעכיז טימ ןעטּפיוהעב וצ טנַאװענ זיא סע ןעוו

 ! טייקלענש ַאזַא --- העש ַא רעטעמָאליק גיצכא ;! רונ ךייא

 רעד טָאה דנאה ן'טימ ךאמ ןעזָאלסגנונפָאה ןא טימ ןוא

 -ייווצ א ןיא ןערהיפניירא ןעסייהענ םהיא רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא

 .ןעפרַאד םהיא רע טעוװ רימָאט ,ןעטרַאוװסיױא ןוא רעמיצ ןעט

 .טכארטעגרעביא רעבָא רע טָאה גנילצולּפ
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 "נָאק ןייז ןעבענ ,ץאלּפ ןייז ףיוא ךיז גידנעצעז רעדינַא

 ,רעטכעווירהיט םוצ ןּוהטעג גנולק ַא רע טָאה ,עקרָאט
 .עיטנַאל קַאשו ררעה ןיירַא טרהיּפ ---
 ,רָאדירָאק ןיא קנַאב רעד ףיוא ןעפעזעג ןענייז ס'ָאבור יד

 ןופ טרעפעלשראפ יו ןוא ףייטש ןעוועג ןענייז רעטכיזעג ערעייז

 -יא טפָא זיא רעטיצ רעזעוורענ ַא רעבָא ; ןעטרַאװ ןעגידלודענ

 סָאוװ ,רענעיד םעד ןופ עמיטש יד  .ייז רעביא ןעניולפעגרעב

 ןוא טקעוועגפיוא יװ ייז טָאה ,ןעמָאנ ס'קַאשז ןעפורעגסיוא טָאה

 טיילגעב םהיא ןעבָאה ייז .ןוהטעג רעטיצ ןעטכייל ַא ןעבָאה ייז

 ןעדנואוושרעפ זיא רע זיב ,ןעניוא עטנעפעעג-טיירב ערעייז טימ

 ,טרַאװעג ייז ןעבָאה רעדעיוו ןוא .,רהיט ס'רעטּכיר םעד רעטנוא

 .עדנעגייווש ןוא עסַאלב

 -עג ,ןעכָאוו יירד טייז ןיוש טָאה עטכישעג עצנאג עזעיד

 ַא ןעוועג רָאנ טלָאװ סע יו ךיילנ ,גיהורנוא סיּפע ןעקַאשז טכַאמ

 סָאד .ראפרעד ןעמוק סיּפע םהיא לָאז סע זא ,טייקכילגעמ

 ןיא גידלוש טלהיפעג טינ ךיז טָאה רע ?ייוו ,שיראנ ןעוועג זיא

 רעמיא רע טגעלפ ךָאד ; ןעגייווש ןיא טינ וליפַא ,ךאז ןייק

 ם'ןופ רעטיצ ןעטכייל םעד טימ סיּפע רעטכיר םוצ ןעמוקניירַא

 ןיוש ןעכערברעפ ןייז זיא רימָאט ךיז טקערש סָאוװ ,רעכערברעפ

 ; ןעגארפ יד ןעגענ טנידייטרעפ ךיז טָאה רע ןוא ; טקעדעגפיוא
 ןייק ןעדערנָא טינ לָאז רע םוא ,ךיז ףיוא טסאּפעגפיוא םונ טָאה

 ןעמ טָאה : ןענע'גרה טנעקעג ךיוא ךָאד טָאה רע .סעגירביא

 -םיוא עזעיד ? ןעגיוא ענייז ןיא ןעהעז טנָאקעג טינ סָאר ןעד

 -עגנאגוא רהעז ןעוועג םהיא ןענייז טכירעג םעד ןופ ןעגנורעדָאֿפ

 -ענ ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,טנערעגפיוא םהיא ןעבָאה ייז ,םהענ

 -אמ ןערעהפיוא םהיא לָאז ןעמ זא ,ןעגָאז טגעלפ רע יוו ,ןעשנואוו

 טינ רָאג םהיא טימ טָאה סָאװ ,עטכישעג רעצנאג רעד טימ ןערעט

 ו .ןוהט וצ סָאװ

 -עב יד טרעדָאפעג זיולב יעזינעד עיס'מ טָאה טנייה ,ךָאד
 רעד ןעוועג זיא קאשז סיוא טהעז רעדרעמ רעד יװ גנוּביירש

 זיולב ןוא ,רעדרעמ םעד ןעהעזענ טָאה סָאװ ,תודע רעגיצנייא

 טָאה רע רעבָא .םינמיס עיונעג ןעבעג טנָאקעג טָאה ןיילא רע
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 ,ןענַאטשעגפױא זיא רע .,ןעגערפוצסיוא םהיא ןעמונעג טָאה ןוא

 ענירעיורט יד ןעכיורבסימ טינ רהעמ ןיוש ?ליוו רע זַא ,גידנעגָאז

 העד טָאה ?העפעב ןייז ףיוא .עילימאפ רעד ןופ טייקסטונ

 רעדייא ,תודע יד ןופ ןעננונאזסיוא יד ןעזעלעגרָאפ ראטערקעפ

 וזַא ןעוועג זיא רעהרעפ רעזעיד .טע'מתח'עג ךיז ןעבָאה ייז

 ןוא עכילציננוא ןופ טגיניירענבָא טונ ױזַא ןוא טסַאּפרעפ רעביוז

 רעד טימ ,ןָאהעגָאב םַאדַאמ זַא ,רעטרעוו עדנעריטעמָארּפמָאק

 ףיוא קילב ןענידעגנג ַא ןוהטעג ףרָאװ ַא טָאה ,דנאה רעד ןיא ןעּפ

 יז ןעכלעוו ףיוא ,ןענידרענייב םעד ,ןערעגָאמ םעד ,ןַארָאל ןעזעיד

 .ןוהטעג טינ קוק ןייק לָאמ סרעדנַא ןַא טלָאװ

 רהיא ,יז טָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןעֹוו ,ךָאנרעדי

 םהיא יז טָאה ,רהיט רעֶד וצ טיילנאב קינעמעלּפ ןוא עצינעמעלּפ

 ,דנַאה יד טקירדעג

 טסייוו רהיא {רהַאװ טינ ,ןהעזרעדיוו ןעלענש םוצ ---
 ןיא טסַאג רעטשניוועג ַא ןייז רעמיא טעוו רהיא זַא ,ךָאד

 עניימ ןוֿפ רענייא טייז רהיא ,רהעז ךייא קנַאד ךיא ....ליװנַאוד

 .עדניירפ עיירט עטסעב

 רעבָא ,רעיורט ןופ רעיילש ַא ןעגָארטעג טָאה עלעביימש רהיא

 טָאה ןוא רעהירפ ןעגנאגעג סיורא טלַאק זיִא עצינעמעלּפ רהיא
 ,ּפָאק ן'טימ ןוהטעג לעקַאש ןעטבייל א רונ

 רע טָאה ,ןיײלַא רענייא ןעבילבעג זיא יעזינעד עיס'מ ןעוו

 . -עגכָאנ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא .רע  .טהורעגבָא ךיז טונימ ַא

 .רהָאלּק ןערעוו ןעביוהעגנָא םהיא טָאה עטכישעג יד .טקנעד

 ןערָאמנַארג זַא ,טינ ענארפ ןייק זיא'ס ...! יעזינעד עיס'מ רעמיִרָא

 עלא יוװ ,רעטלא רעד -- :טַאהטזדלאוט א ןעננאנעב ָאד זיא

 יד זיא ראפרעד ןוא .דךַאז ַאזַא ףיוא גיהעפ ןעוועג זיא ,ןעסייוו

 ךיז טָאה רע ןוא ,ךַאז עלעדייא ןַא רהעז ןערָאװעג גנוכוזרעטנוא

 סע זיב ,טייקגיטכיזרָאפ ןייז ןעלּפָאדרעּפ וצ ןעכָארּפשרעפ ןייֵלַא

 םעד ןופ ןענָאיצקורטסניא עעטראוורע יד ןעמּוקנָא טינ ןעלעוו

 ךילדנע .טריפמואירט ןיוש רע טָאה ךָאד .גנולינטבא-רעטסינימ

 .טקַאּפעג ןיֹוש רעכערברעפ םעד רע טָאה
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 ....ןעבָאה וצ סאּפש רהיא טימ ךוזרעפ ןייק טכאמעג טינ טָאה

 ,ךילהערפ רהעז ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא רע ,דנעגוי טבעילעג טָאה רע

 ,ןעבעגוצ ריִמָאל .ןעהעזסיוא ןעננערטש ןייז ףיוא גידנעקוק טינ-

 .ןעמונעגמורַא וליפא יז טָאה רע זַא

 ענעשַאל-עד קלָאפ-רָאּפ םעד ייב זיא רעטרעוו עזעיד ייב

 ,טייקכילרינַאמ עמורפ ןופ ?היפעג רעייז ןערָאװעג טרעּפמע

 ! עטנַאט ,עטנַאט ַא --

 וצ :ןעלסקַא יד טימ ןוהטעג היצ ַא רונ טָאה יז רעֶּבָא

 ? ץעזעג ן'ראפ ןעגיל ןעגָאז ןעמ לָאז סָאװ

 ,ןוהטעג לעציק ַא טכיילעיפ ,ןוהטענ שוק ַא יז טָאה רע --

 ךימ טכאמ סָאװ ןוא ...טינ ןעכערברעפ ןייק ךָאנ זיא סָאד --

 םעד ןופ טינ ןעמוק ןעגנאלק יד סָאװ ,סָאד זיא ,יוזא ןעקנעד

 -ערברעפ ַא ןעוועג זיא ,סיוא טזייוו ,טעזיאול ,רעכערב-ןייטש

 -בישעג עזעיד ןעזָאלבוצ ױזַא סע טָאה יז ןוא ,ןירענגיל !עשירעכ

 רהיא ייב ןעביילברעפ לָאז יז זא ,ןייז ןעק ,םעד בעילוצ רונ ,עט

 טָאה עיטסעב יד זַא ,ןעזָאלבוצ ױזַא יז טָאה יז .רעבָאהבעיק

 ....טעטיוטעג עצינווָאבויל ןייז טָאה ןעמ זַא ,טביולגענ ךילקריוװ

 טרהעלקרע טָאה ןוא סעכ ןופ ּפָארַא ןעניז ןופ ךאפנייא זיא רע

 םהיא טמוק רעטכיר-טּפיוה רעד דלַאב יװ זַא ,ןעקנעש עלא ןיא

 ....ריזח ַא יו ןעליוק םהיא רע טעוו דנעה יד וצ רונ

 יז טָאה ,ןעגיוושעג טציא זיב טָאה רעכלעוו ,רעטכיר רעד
 : ןעכָארברעטנוא לענש

 "יטשרעטנוא תודע סָאד ןענעק 4 טגָאזעג סָאד רע ָאה --

 : ? ןעצ
 לעיפ יו תודע ןעניפעג טעוו רהיא ,ררעה רעבעיל !ַא --

 עגירעיורט ַא רהעז סָאד זיא ,סלאפנעלַא ....ןעלעוו טעוװ רהיא

 טָאה קילג םוצ .םירוסי גונעג טַאהעג ןעבָאה רימ ,עטכישעג

 -עה טלעטשעג םהיא טפאשלעזעג רעד ןיא ענאל ס'רעדורב ןיימ

 .ן'דשח עלא ןופ רעכ

 רוּפש רעסָאװ ןענַאטשרעּפ ךילדנע טָאה ןאהענָאב םַאדַאמ

 ןוא ,ןערָאװעג גיהורנוא זיא יז ; טכוזעג סָאה יעזינעד עיס'מ

 ,דער ערהיא טימ ןעטלאהעגנייא רהעמ ןייז וצ ןעסָאלשעב טָאה
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 ּוצ םוא ,תונמחר סיוא טעמכ ןעמונעג ךיז וצ ן'עטעזיאול בָאה ךיא

 ךיא ןעמעוו ,סרַאזימ יד ,עילימַאפ רהיא .ךַאז עטונ ַא ןוהט

 -רעד וצ ריס טיהענ ךיז ןעבָאה ,טייל עמירָא סָלַא טנעקעג בָאה

 לָאז יז זַא ,לעדיימ סָאד ןענָאלש טזומענ ןעבָאה ייז זַא ,ןעלהעצ

 -ענ רונ טָאה'מ יו ?לענש ױזַא ,ן'שיבָאק רהיא וצ ןעפיול טינ

 -עג יד ןעפָארטענ ךיז טָאה יקַאט ןַאד ןוא ....רהיט יִד טנעפע

 עב ןייק טאהעג טינ טָאה ,ליוונַאוד ןיא ,רעדורב ןייפ .עטכיש

 ןייז ןעמארפיוא ןענעלפ יורפ ַא ְךָאנ ןוא עטעזיאול .רענעיד

 קעווַא ןיהַא זיא יז ןעוו ,ןענרָאמ ןייא .ןָאיליװַאּפ ןעטרעטייוורעדי

 ןַא ,זיא גנוניימ ןייס .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ יז זיא ,ןיילַא

 טָאה טכיילעיפ ,ןעפיױלטנַא וצ טכארטעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה יז

 וצ טרהיפענקעווַא יז טָאה ןוא טראווענבָא רעבָאהבעיל רהיא יז

 ַא ןיא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עטסכילקערש סָאד רעבָא ....ךיז

 ,טיױט ס'עטעזיאול רעביא גנַאלק ַא סיורא זיא ,םורא נעט ףניפ

 -?אוונרעפ וצ יז ךוזרעפ ס'רעדורב ןיימ ןופ ןעטייהלעצנייא טימ

 ַא ,דניק סָאד זַא ,עדנעטשוצ עכילקערש עכלעזַא רעטנוא ןעגיד
 ןופ ןעברָאטשענ זיא ןוא ,ן שיבַאק וצ ןעפָאלטנא זיא ,עטשימוצ

 / םיורא ןענייז סע :?טריסַאּפ טָאה סָאוװ .גנודניצטנע-ןריהעג

 .תמא םעד ןהעגרעד טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זא ,ןעננאלק ?לעיפ יוזא

 -ענ יקַאט זיא עכלעוו ,טעזיאול זַא ,ביולג ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא

 -עב סָאד טָאה רָאטקָאד ַא לייוו ,גנודניצטנע ןַא ןופ ןעברָאטש

 -רָאפנוא ןַא סיּפע ןופ רעפּפָא ןַא ןעברָאטשעג זיא ,טגיטעטש

 ןופ ,?עמיה ןעיירפ ן'רעטנוא טכענ יד ןופ רעפּפָא ןַא ,טייקגיטכיז

 ,ןעביולג טינ טעוו רהיא ....ןעּפמוז יד ןיא ךיז ןעּפעלשמורא םעד
 וצ גיהעפ ןייז לָאז רעדורב ןיימ זַא ,רעטכיר ררעה רעבעיל ןיימ

 -עגנוא ןעסייה טלָאװ טָאד ? רהַאװ טינ ,לעריימ עזעיד ;ערעטַאמ

 ! ךילקערש ,רעייה

 -רע עזעיד טרעהענסיוא םאזקרעמפיוא טָאה יעזינעד עיפ'מ

 ןָאהענָאב םאדאמ .ןענעגאד טינ ןוא ריפאד טינ גידנעייז ,גנולהעצ

 גיטסיירד דלַאב טָאה יז רעבָא ,ןערָאװענ טשימוצ יו ?עסיבַא זיא

 : טגָאזעג

 רעדורב ןיימ זַא ,ןענָאז טינ ָאד ליוו ךיא ! טָאג ןיימ ---
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 והיא ךָאנ .עפארטש ןייז ןעסעזענבָא ןיוש זיא סָאװ ,רעּכערב
 זיא סָאד .רעדורב ןיימ ןעריטַאולּפסקע טלָאװעג ןעמ טָאה טיוט
 .ןעלהעצרעד ךייא סע לעװ ךיא ,טייהניימעג ַא

 יבִא .טסנרע ןעוועגנ ,?עֿפיײװװצ ענהָא ,זיא ןָאהענָאב םַאדַאמ

 ס'רעטכיר-טּפיוה םעד ןעוועג טנאקעב טונ ץנאג זיא רהיא ?הָאוװ
 .טרעדנואוורעּפ טינ רָאג יז טָאה טיוט רעשיגארט ןייז ןּוא ?ַארָאמ
 םעד ןענידייהטרעפ וצ טייקגיטיונ יד טלהיפעג יז טָאה ךָאד
 רעכילקילגנוא רעזעיד ןיא .עילימַאפ רעד ןופ דנַאטש  ןעכיוה

 גיהעפ רעדורב רהיא ןעטלאהענ יז טָאה ן'עטעזיאול טימ עטכישעג
 ףיוא רעבָא יז זיא ךָאד ,?עדיימ רעקניננוי רעד ךָאנ ןעטסולעג וצ
 טייקנעסאלענסיוא רעגיטייצהירפ רעד ןיא טגייצרעביא ןעוועג
 .לעריימ רעד ןוֿפ

 ַאזַא ,עקניניילק ַאזַא ! ַא ,עלעריימ א רָאפ ךייא טלעטש --
 א יוװ עקנעטונ א ןוא ל'ךאלמ א יו עוועזָאר ןוא עדנָאלב ַא ,עטרַאצ

 ץאלּפ רעדנעסאּפ ַא ןעוועג טלָאװ לעמיה רעד רונ זַא ,ענילייה

 טלַא טינ רהָאי ןהעצרעיפ ןייק ךָאנ זיא יז ,ָאזלַא ....רהיא ראפ
 ,עיטסעב ןימ ַא טימ רעטסעווש עטונ ַא ןעוועג ןיוש יז זיא ,ןעוועג
 ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,שיבַאק ןעמָאנ ן'טימ רעכערב-ןייטש ַא
 ,קנעש ַא ןיא ןעשנעמ א ןענע'גרה ראפ סינגנעפעג ןיא רהָאי ףניפ

 ן'פיוא ,דנַאטשוצ ןעדליוו ַא ןיא טבעלעג טָאה ןאמ-הרבח רעזעיד
 -עג זיא רעכלעוו ,רעטאפ ןייז ואוו ,דלַאװ רוקעב םעד ןּוֿפ גערב
 עלעביטש ַא ןעזָאלעגרעביא םהיא טָאה ,םירוסי ןופ ןעברָאטש
 -ָאלראפ יד ךיז ראפ טצינעגסיוא טָאה רע .דרע ןוא רעצעלק ןופ
 רעפילענ ךיא ביולג ,לָאמַא ןעבָאה עכלעוו ,רעבירג ןייטש ענעז

 טא .ןַאור טדָאטש יד ןעיובפיוא ן'ראפ רענייטש יד .ןופ בלַאה ַא
 -ןעדליוו רהיא וצ ןעפָאלעג לעדיימ יד סע זיא ?ייה רעזעיד ןיא
 ,טרעטיצעג ױזַא ןעבָאה םורא ןוא םורא עלא ןעמעוו ראפ ,ןעשנעמ

 ,רעטעטסעּפרעּפ ַא יוװ ,ןיילַא ץנַאג ןענהָאװ טזומעג טָאה רע זַא

 ןיא גידנעשזדנַָאלבמורא ,ןעמאזוצ ןענעגעגעב ייז ןעמ טנעלפ טּפָא

 רע ןוא ,עקניניילק אזַא ,יז ,דנעה יד ייב גידנעטלַאה ךיז ,הלַאו
 -ענסיוא עטרעהעגנוא ןַא ,ןעצרוק ןיא .רעדליוו ןוא רעסיורג ַאזַא
 .טסואוורעד רעטעּפש טשרע סָאד ךיִז בָאה ךיא ....טײהנעסַאל
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 רע טָאה ,ייז טימ גוצ ןעבלעז םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע וו

 טינ ייז טָאה רע ביֹוא ,דערסיוא ןַא סיּפע ןענָאה טזומעג ךָאד

 -נוא עלא זנוא זיא עכלעוו ,עכאזרוא ע'תמא יד ןעגָאז טלָאװעג

 טינרָאג וצ ןָאק'ס ;גיטכיוו טינ זיא'ס ....ּךָאד .; טנַאקעב
 .ןערהיפ

 טָאה רעטכיר רעד ןעוו .ליטש ןערָאװעג רעדיוו זיא סע

 .גיטכיזרָאפ ןוא גיהור רהעז ןעוועג רע זיא ,טצעזעגטרָאּפ

 ןעטַאקילעד רהעז ַא וצ רעביא ךיא העג ,םַאדַאמ ,טציא --

 טרָאס םער ראפ ןעגידלושטנע וצ רימ ךייא טעב ךיא ןוא ,טקנוּפ
 רעייא ןופ ןעקנעדנא םעד טינ טריטקעּפסער רענייק .ןענארפ

 "ווָאבויל טַאהעג טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ ....ךיא יו רהעמ רעדורּב

 ? סעצינ

 טימ ,ןעלכיימש רעדעיוו ןעמונעג טָאה ןָאהענָאב םאדאמ

 טייקגיהטומטונ רעכילדנענוא רהיא

 זיא רעדורב ןיימ ...! ןערהָאי ענייז ןיא ,ררעה ןיימ !ְךֶא --

 . =רע טינ לָאמ ןייק ךיז בָאה ךיא .ןמלַא ןַא ןערָאװעג גנוי ץנַאג

 ראפ ןעטלאהעג טָאה רע סָאװ ,טכעלש רַאּפ ןעטלַאה וצ טביול

 בָאה ךיא ןוא ,טלָאװעג טָאה רע יוװ ,טבעלעג ךיז טָאה רֶע .טוג

 רע זַא ,רונ סייוו ךיא .ןעטפעשענ ענייז ןיא טשימעג עינ ךיז

 הע זיא עּרנע ןייז זיב ןוא ,דנַאטש ןייז טיהעגבא רעמיא טָאה

 ,טפאשלעזעג רעטסעב רעד ןופ ןַאמ .ַא ןעבילבעג

 רהיא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,טעטסירטנע ןעוועג זיא ַאהטרעב

 ןוא ,רעטָאפ רהיא ןופ סעצינווָאבויל ןופ טדערעג טייהנעזעונַא

 -רעפ ױזַא ךדיוא , ןַאמ רהיא ןוא ;ןעניוא יד ןעזָאלענבָארַא טָאה

 ךיז טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעננאגעגוצ זיא ,יז יװ .טמהעש
 .עציילּפ רעד טיימס טהערדעגפיוא

 =- ,ףיורעד ףיוא ךיז ?עטש ךיא ביוא ,רימ טעהייצרעּפ --

 -ענ ןייק טַאהעג טינ רע טָאה --- ,יעזינעד עיס'מ טנָאזעג טָאה

 ?פעדיימ טסנעיד עקנעגנוי רעייא טימ עלעטכיש
 ררעה רערעייט ןיימ רעבָא ....ן'עטעזיאול טימ ,אי ,ךא --

 טָאה עכלעוו ,לעדיימ ענעברָאדרעּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,רעטכיר

 -רעפ ַא טימ עסינטלעהרעפ טַאהעג ןיוש רהֶאי ןהעצרעיפ ייכ
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 .רעגעיז רעד סיורא זיא סָאװ ,רענייא יוו ,ענעשַאל-עד םַאדַאמ וצ

 -נײרַא ךיז טָאה יז ןוא ןעסָארדרַאפ רעבָא סָאד טָאה יז ןוא

 : דער יד טימ טשימענ

 ! ניצרעהכייוו וצ טנייז רהיא זַא ,קנעד ךיא ,עמומ ;ךַא --

 טימ ןעלהעצרעד ןעמונעג ןָאהענָאב םַאדַאמ טָאה ָאד ןוא

 .טייקגיצרעהנעפא עכילנהעוועג רהיא

 טקנוּפ םעד ףיוא ,ךָאד סייוו ; ַאהטרעב ,ךַאמעג זָאל --

 ַא ןעוועג זיא יז ....ןעכיילגסיוא טינ לָאמ ןייק ךיז רימ ןעלעוו
 זיא'ס ןוא ,ןוהט וצ ְּךַאל ַא טַאהעג בעיל טָאה ןוא ,עכילהערפ
 ןייר טימ וד סָאװ ,טוג ץנַאג ןיוש סייוו ךיא ....ױזַא טוג יקַאט

 רעייא --- ?חומ רימ טייז --- רעבָא .רהיא ןופ ךיז ןעטכַארט ןַאמ

 טנייז רהיא ןוא ,ּפָאק םעד טהערדראפ ךייא טָאה זונ-ןענייא

 רעד וצ רעביא טהעג ארפָאמ-עד-אורק סָאװ ,טשאררעביא יוזא

 טָאה רע ....רעטָאפ ןייד ןופ האוצ רעד טיול ,ענירעוועפ רעטונג

 -ריטאנ ,ךיוא יִז רע טָאה ,ןדנ ןעבעגעג רהיא טָאה ,ןעגיוצרע יז

 -ראפ ןעוועג םהיא ייב ְּךָאד זיא יז .האוצ ןייז ןיא טנָאמרעד ,ךיל

 ,ערעייהט ןיימ ,ךַא ...טעמב רעטכָאט ענעגייא ןַא יוז טנעכער

 ! קילג ס'ןעשנעמ םעד ןיא עלָאר עּפַאנק אזַא ךָאד טלעיּפש דלעג
 ןעוועג ןָאהענָאב םאדאמ זיא ,ךייר רעמיא גידנעייז ,ךילקריוו -

 רעטרעטעגרעפ ַא ןופ טייקלעדע יד טימ ןוא .,גיצוננעגייאנוא ץנַאג

 קעווצ רעגיצנייא רעד ךיילג יו ,ױזַא טלעדנַאהעג יז טָאה ןױשרַאּפ

 .עבעיל ןוא טייקנהעש ןעוועג רהיא ייב טלָאװ ןעבעל ןופ

 טָאה --- ,עשעּפעד רעד ןופ טדערעג סָאד טָאה ָאבור ---

 ןעבָאה ןעוועג טינ לָאז רע .ענעשַאל-עד עיס'מ טקרעמעב ןעקורט

 ,ןעגָאז טנעקעג טינ ךָאד רעטכיר-טּפיוה רעד טלָאװ ,עשעּפעד יד

 טגָאזעג ָאבור טָאה סָאוװ וצ רעבָא .ןענירקעג אי יז טָאה רע זַא

 ? ןעניל ַא

 ,ןוהטעג יירשעג ַא גיציה יעזינעד עיס'מ טָאה --- .,רעבָא ---

 -םיוא טנָאקעג ךילנעמ ץנַאג טָאה ןיילַא רעטכיר-טּפיוה רעד ---

 עזייר עכילצולּפ ןייז ןערהעלקרע וצ םוא עשעּפעד עזעיד ןעטכַארט

 טָאה ,ןעגָאז-תודע ענעגייא ערעייז ךָאנ טיול .ס'ָאבור יד ראפ

 יוזא ןוא ;גָאט ןעטייווצ ן'פיוא טשרע ןערהָאפסיױרא טלָאזעג רע
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 ןעוו רעבָא ,רע ףראד ןעמוק זַא ,טסואווענ בָאה ,טרַאװרע םהיא

 ןעסיוזוצ טינ רימ רע טָאה ,גָאט ןעניטכיר םעד ,ךילטנעגייא

 -העטעטראוורעטנוא רָאנ ןעמוק רע טנעלפ ךילנהעוועג .ןעבענעג

 ךיז טָאה רע + .נוצ דנעבא םעד טימ לָאמ עלא טעמכ ןוא טייה

 -ענבָא ןוא ,ןעטרָאנ ןיא ,ןָאיליװַאּפ ןיא ,ךיז ראפ רעמיצ ַא טַאהעג

 ןוא ;ל?עסעג-רעטניה רעטסנעפ ַא ןוא רהיט ַא טימ ,טרעדנוז
 רע .ָאד זיא רע ןַא ,טסואוועג ןעוו ןעטלעז וליפא ןעבָאה רימ

 ןוא, ןעטנַארַאב ןיא עטערַאק ַא ןענניד ךיז ךילנהעוועג טנעלפ
 ,ןכש ַא יז ,הירפ רעד ןיא טשרע ןעזייוועב זנוא וצ ךיז טנעלפ

 -עג זיולב זיא ןוא גנַאל ןופ ָאד ןיוש טנהָאו סָאװ ,רעגייטש א

 םהיא ףיוא ךיא בָאה לָאמ םענעי רעבָא ....טיזיוו ַא טימ ןעמוק

 יד ןערהיפ-וצ ןעננערב טפראדעג רימ טָאה רע לייוו ,טרַאװעג

 .תונובשח ערעזנוא ןעכיילנוצסיוא קנארפ דנעזיוט ןהעצ ןופ עמופ -

 .קנַארפ דנעזיוט-ןהעצ יד טַאהעג סיוועג ךיז ייב טָאה רעדורב ןיימ

 טעדרָאמרע םהיא טָאה'מ זַא ,יקַאט ךיא ןעכער ראפרעד ןוא

 .ןעביורעב וצ םהיא קעווצ ן'טימ טושּפ

 טינ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד טָאה טונימ ענינייא ןעגעג

 םַאדַאמ גידנעקוק ,ךילדנע ,רעבָא :ןעגייווש סָאד ןעכָארברעטנוא

 : טגערפעג יז רע טָאה ,ןעניוא יד ןיא ךיילנ ןָאהענָאב

 ? ןַאמ רהיא ןוא ָאבור סַארַאמ ןופ גנוניימ רעייא זיא סָאוװ---

 יז דנַאה רעד טימ ןוהטענ ךַאמ ַא יז טָאה גידנעליוו טינ

 .ןעריטסעטָארּפ וצ

 ,ךייא טעב'כ ! יעזינעד עיס'מ רערעייט ןיימ ,ןיינ ,הֶא --

 -פאהנערהע ןענייז ייז ; ןערהיפראפ טינ ךיז טזָאל ,טסנילעפענ

 ,עלעריימ ךילבעיל ַא ןעוועג דימת זיא ענירעוועס ....ןעשנעמ עט
 יקַאט ךָאנ וצרעד ןוא ,עמַאזכרָאהעג ַא רהעז ,עטונ ַא רהעז ---

 .טַינ םענייק לָאמ ןייק טדַאש סָאד סָאװ --- ,עקנינהעש ַא רהעז

 סָאװ ,ןעגָאז ךייא לָאז ףיא טליוו רהיא ביוא---- זיא ננוניימ ןַײמ

 ניהעפ ןענייז ןַאמ רהיא טינ ןוא ענירעוועפס טינ זַא --- קנעד ךיא

 .ךַאז ַאזַא ןוהט וצ

 ערהיא וצ טמיטשענוצ טָאה רעטכיר-סננוכוזרעטנוא רעד

 ןעקילב ןעפרָאװעג טָאה רע ;ּפָאק ןופ לעקָאש ַא טימ רעטרעוו
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 ריר

 ןעטלעז טינ ראגָאז ןעמ טָאה ןעטענָאס ענהעש ענייז : טכירעג

 רַאפ זיא ,ןערהָאי עהייר עצנַאנ ַא ןופ ףיולרעפ ןיא .טריטיצ

 רע זיא טציא ליװנַאוד ןיא רעמיצ ןייז טיירג גידנעטש םהיא

 יא ץלַא ךָאנ טרהָאפ רע ןוא ,טלַא רהָאי גיצכעז רעכעה ןיוש

 -רע םזיטַאמווער ןייז סָאװ ,רעטנַאקעב רעטלא ןַא םֶלַא ?יװנַאוד

 זיא ,ױזַא טָא ןוא .ןעגנורענירע זיולב יוװ רהעמ טינ םהיא טביול

 יד ץלַא ְךָאנ ,טייקכילדניירפ רהיא קנַאד ַא ,ןָאהענָאב םַאדַאמ

 ןוא ;רהיט ןיא ןיוש טּפַאלק רעטלע יד ?הָאוובָא ,,ןירעשרעה

 ןערהָאידַא-ראפ טשרע זיולב ןוא ; ןעדירפוצ ןעוועג ןענייז עלַא
 םַאדַאמ -- ,רהיא וצ ןיטנערוקנָאק ַא ןעזיוועב ךיז טָאה רעטניוװ

 ַא ןופ ,עקטענורב עכיוה ַא ,יורפ ס'רעבענ-הטאר םעד ,קובעל

 -העש ַא רהעז ןעוועג יקַאט זיא עכלעוו ,גיסיירדןוא-רעיפ רהָאי

 * .טסעגנ עטּפָא ערהיא ןעוועג ןענייז עטמאעב-סטכירעג עלא ;עג

 ם'ןָאהענָאב םַאדַאמ ןופ טייקכילהערפ עכילנהעוועג יד ןיא ןוא

 .ןעקלָאװ ?עקיטש רענירעיורט רעד ןעוועג סָאד זיא ןעבעל

 ביוא --- ,טגָאזעג יעזינעד עיס'מ טָאה --- ,םַאדַאמ ,ָאזלַא ---

 .ןעגארפ עגינייא ןעלעטש ךייא ךיא לעװ ,ןעביולרע רימ טעוו רהיא

 רעבָא ,טגידנעעג ךיז טָאה ס'ענעשַאלדעד יד ןופ רעהדעּפ רעד

 -בֶא טלָאװעג טינ ךָאנ ייז טָאה רעטכיר-סגנוּכוזרעטנוא רעד

 זיא --- רערעטסניפ ןוא רעטלַאק רעד -- ,טעניבַאק ןייז }  ןעזָאפ

 רעד .טסענ ןופ רעמיצ-סגנאפּפמע סָאד ןַערָאװעג לָאמַא טימ

 רעד רַאפ ןעמונענ רעדיוו ךיז טָאה ראטערקעס רעשיטאמגעלפ

 א .רעדעפ

 ,גירנעהעגייבראפ ,טגָאזעג זנוא טָאה תודע יד ןופ רענייא =-

 דימו-ףכת לָאז רע זַא ,עשעּפעד ַא ןעמוקעב טָאה רעדורב רעייא זַא

 עשעּפעד ַאזַא ןעבָאה רימ רעבָא ....?יוװנַאוד ןייק ןערהָאפפױהַא

 םהיא רשפא סָאד רהיא טָאה .ןענופעג טינ ןעריּפַאּפ ענייז ןיא

 ? םַאדַאמ ,טריפארגעלעט
 ךיז טָאה ןוא גיהור ץנַאנ ןעווענ זיא ןָאהענָאב םַאדַאמ

 טימ ןעגארפ יד ףיוא יז טָאה טרעפטנעעג ; טלעכיימשעגרעטנוא

 .ךערּפשענ ןעבילדניירפ ַא ןופ ןָאט םעד

 בָאה'כ -- ;ןעבירשעג טינ רעדּורַכ ןיימ וצ בָאה ךיא --
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 ןערהירפיוא לָאמַא רעדיוו זומ ךיא סָאװ ,גנונידלושטנע טעב'כ

 .ןעכערברעפ ןעכילדנעש ןעזעיד ןופ רעיורט רעייא

 ,ףלעה-טָאנ ...! ןעמ זומ ,זומ ןעמ בוא !טָאנ רעטונ --
 !ענעשַאל ףלעה-טָאג ;ַאהטרעּב

 םעד ןוֿפ רעטסעווש יד ,ןָאהענָאב םַאדַאמ ןעוועג זיא סָאד

 ַא ןוא ,ןוהטעג שוק א עצינעמילּפ רעד טָאה יז .ןעטעדרַאמרע

 .ןַאמ רהיא דנַאה יד ןוהטענ קורד

 -ירבאפ ַא ןּוֿפ הנמלַא ןַא ןערָאװעג יז זיא רהָאי גיסיירד וצ

 -רעפ סיורג ַא ןעזָאלענרעביא השוריב רהיא טָאה רעכלעוו ,טנַאק

 יד סנענייא והיא טאהעג ךיוא יז טָאה ןיילַא ןוא :;ןענעמ

 =וצ ךיז טָאה יז יוװ םעד ךָאנ ,?יװנַאוד ןיא רעזייה ןוא דנַאל
 ןוא ךייר א רהעז טרהיפענ טָאה יז ןּוא .רעדורב רהיא טיס טלייט

 ,ט?העצרעד ןעמ יו ,טליפּראפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעבעל ןעכילהערפ

 -ענ סָאד טָאה קילֿבנָא םעד רעבָא ; ןעגנודיסַאּפ עכילצרעה טימ

 -ענ זיא יז זַא ,ןעבעל טרַא ןעטקערָאק ןוא ןעפָא ַאזַא ןופ טכַאמ

 .טפאשלעזעג רערעכעה רענַאור רעצנאנ רעד ןופ שארב ןענַאטש

 ףיז יז טָאה ,ךיוא יקַאט יטאּפמיס סיוא ןוא לַאפוצ ַא רעביא
 רוטארטסינַאמ יד טיס טריסערעטניארעפ סעלא טימ יוו רהעמ

 -ָאב םַאדַאמ יוװ ןיוש רהֶאי ניצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןוא .; עטמאעב

 -- ,ןעטסירוי םלוע ןעצנַאנ ַא ססָאלש רהיא ןיא ףיוא טמעג ןָאהעג

 -ערַאק ערהיא סָאװ היראּפ ןיא טכירענ םעד ןופ ןעררעה עלא יד

 ןענידנעטש םעד ןיא ןַאור ןופ ןערהיּפבָא ןוא ןערהיפ ןענעלפ סעט

 -נייה זיב ןוא .ןעגנוטלַאהרעטנוא ערהיא ןופ לעמוט ןעכילהערפ

 יױיוא טלהעצרעד ןעמ ןוא ,עבלעזיד ץלַא ךָאנ יז זיא גָאט ןעניט
 םעד ,ןעטמַאעב ןעגנוי ַא וצ עבעיל-רעטומ ַא טלהיפ יז זַא ,רהיא

 =מָאש ןעמָאנ ן'טימ ,רעמַאק-סטכירעג ןופ דעילנטימ ַא ןופ ןהוז

 ןהוז רעד זַא ,ןעווענ חירטמ ךיז טָאה ןָאהענָאב םַאדַאמ :םעמ

 -?אהענ יז טָאה ןעטַאט םעד ןוא ,עלעטש ערעכעה א ןעגירק לָאז
 ףילדרניירֿפ רהעז ןעווענ םהיא וצ זיא ןוא ןעדאלנייא ןייא ןיא ןעט

 ןופ ךיוא ,ןעטנַאקעב ןעטלַא ןַא טאהענ ךָאנ יז טָאה ,םעד ץוח ַא

 ן'טימ ,ןעטארייהראפ ןייק טינ ןוא ,םנעמאטראּפעד סטכירעג

 רענַאור םעד ןופ טעָאּפ ןוא סםארעטיל רעד ,לייזַאבעד ןעמָאנ
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 ןעמ : עבָארּפ עטסעדנימ יד סיוא טינ טלַאה עזעהטָאּפיה רעייא

 טלָאװ ןַאמ ַא ןעוו --- : רהיא טהעז ...שרעדנַא סיּפע ןעכוז זומ

 רעד ייב ןעכָארקעגבָארַא טלָאװ ןוא ןַאור ןיא טצעזעגפיורַא ךיז

 ףאפ גנַאל טינ טשרע טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא --- ,עיצנַאטס רעטשרע

 ....ןענע'גרה וצ ןערָאװשעג םעד

 רעדיוו ךיז טָאה רע ...טזָאלוצ ךיז טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 טדערעגנָא רשפא טלָאװ ןוא ,גנוניימ עיינ ןייז ןָא טּפַאכעגנָא

 יד טנעפעעג םיצולּפ רעבָא ךיז טָאה .....ףראד ןעמ יוו רהעמ

 רעבָא .ּפָאק םעד טקעטשעגניירא טָאה רענעיד רעד ןוא רהיט

 רעבלעז רעד ןיא לייוו ,טנָאקעג טינ םענייק ךָאנ רע טָאה ןעדלעמ

 ,עקשדנעה ַא ןייא ןעגיוצעגנייא ,דנַאה ַא ןעזיוועב ךיז טָאה טונימ

 רעמיצ ןיא .ןוהטעג ןעפע ןַא לָאמַא טימ ךיז טָאה רהיט יד ןּוא

 -רעיורט עטנַאנעלע רהעז ןיא ,עקנידנָאלב ַא ,עמַאד ַא ןיירַא זיא

 ןוא גיצפנופ ערהיא ףיוא גידנעקוק טינ ,ענהעש ַא ךָאנ ,רעדיילק

 סָאװ ,ןיטעג ַא יו טַארוקַא ,עלופ ןוא עכיוה ַא ,רהָאי רהעמ

 ,ךיז טרעטלע

 טָאה -- ,רעטכיר ררעה רערעייט ןיימ ,ףיא ןיב סָאד --

 טעוו רהיא רעבָא ,טמאזראפ לעסיבַא ךיז בָאה'כ --- ,טגָאזעג יז

 ךאפנייא זיא געװו רעד ?רהַאװ טינ ,ןעגידלושטנע רימ ךָאד

 טנייה ןענייז ןאור זיב ?יװנַאוד ןופ סענעיל יירד יד .ךילגעמנוא

 ! סקעז לָאמ רעדנַא ןַא יו

 ןַא יוװ ,טרָא ןופ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה יעזינעד עיס'מ

 .רעילַאװַאק רע'תמא

 ? ךָאו עצנַאג יד ,םַאדַאמ ,ְךיִז רהיא טלהיּפ יוו ---

 ררעה רערעייט ןיימ ,ןיילַא רהיא ןוא ,...טּוג רהעז ,הֶא --

 סָאװ ,קערש םעד ןופ טגיהורעב ןיוש ךיז רהיא טָאה {? רעטכיר

 ןיילַא רימ ךיז טָאה רע ? טפַאשראפ ךייא טָאה רעשטוק ןיימ

 זיולב טרהעקעגרעביא טינ רעיש ךייא טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ

 ? ססָאלש ם'ןופ רעטעמָאליק ייווצ ַא

 ןֹוא ,טייקגיניילק ַא יװ רהעמ טינ ןעוועג זיא'ס ,הֶא --

 -רעדיוו זומ ךיא ! עטיב ,ךיז טצעז ....ןעסעגראפ ךיילג סע בָאה'ּכ

 -- : ענעשַאל-עד םַאדַאמ טגָאזעג ןעבע בָאה ךיא סָאװ ןעלָאה
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 ַא ןעזיװעגסױרַא לָאמַא רעדיוו טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 -ענ טינ ןעניז ןיא םהיא זיא טציא .טייקנידלודעגנוא ןופ ענימ

 טָאה סָאװ רענייא רעדעי ןוא ,ס'ָאבור יד ןעשרָאפוצכָאנ ןעגעל

 ןעוועג ןייַלַא טימרעד זיא ,געוו םעד ףיוא ןערהיפ טלָאװעג םהיא

 .טייקניניזפעיט עסיורנ ןייז ןיא טלעפייווצ סָאװ ,רענגעג ןייז

 טָאה -- ,ןענעכערעב ןענָאק רעבָא סָאד ךָאד זומ ןעמ ---

 יוװ ןַאמ אזַא טינ ןענע'גרה ָאבור יוװ ןעשנעמ --- .ןעירשעגסיוא רע

 ןעטלָאװ ....השורי יד ןענירקוצסיורא רעכיג ידכ ,רעטָאפ רעייא

 ,טלייאעג ךיז טָאה רע זַא ,גנוזייוװנָא ןַא סיּפע טַאהענ שטָאכ רימ

 וצ טשרוד רעייז ןופ ןערוּפש גונענ ןענופעג ןיוש ךיא טלָאװ

 זיא וטָאמ רעד ,ןיינ .םוהטנעגייא סָאד ןעצונעב ןוא ןעציזַאב

 וצ קעווצ רעדנא ןא סיּפע ןעבָאה ןעמ זומ ָאד ...דנעגינעג טינ

 ןייְפַא רהיא ןוא ,טינ םהיא ןעהעז רימ ןוא --- ,דרָאמ םעדו ןהעגעב

 טכארטעב ,ךילדנע ןוא .ןעזייוונא טינ ךיוא זנוא סָאד טנָאק

 עלעירעטַאמ יד טינ ןייֵלַא ןעד רהיא טהעז ;ןעטקאפ יד רונ

 ןעהעזענ טינ ן'ָאבור טָאה רענייק ....? ןופרעד טייקכילגעמנוא

 טרעכיזרעפ עטלעטשעגננָא יד ןופ רענייא ; עּפוק ןיא ןהעגניירא

 .ןָאנַאוו רעייז ןיא קירוצ ןיירא ןענייז ס'ָאבור יד זַא ,ראגָאז זנוא

 רעכיז עּפוק ענענייא רעייז ןיא ייז ןענייז ןעטנַארַאב ןיא ןוא

 -רעבירַא ןענייז ייז זַא ,ןעקנעד ,סע טסייה ,רימ ןעזומ --- ,ןעוועג

 -טּפיוה םעד ןופ ןָאנַאוװ םער ןיא ןָאנַאװו רעייז ןופ ןעננאנעג

 ןיא זיולב ,טייוו סענָאנַאװ יירד ייז ןופ ןעווענ זיא סָאװ ,רעטכיר

 -ענ זיא גוצ רעד ןוא ,סעיצנַאטס יד ןעשיווצ טונימ עכילטע יד

 םָאד ךייא ךיז טנעל .טייקלענש רעטסערג רעד טימ ןעניױלּפ

 -נָאק יד ,ןעטסינישַאמ יד טנערפענסיוא בָאה ךיא 4? ?כש ן'פיוא

 רונ זַא ,טרהעלקרע רימ ןעבָאה םענייא זיב עלא ןוא ,ןערָאטקוד

 ןעוו סָאד יא ,ןוהט טנָאקעג ךַאז ַאזַא טלָאװ שנעמ רעטינעג ַא

 ,ָאבור יורפ יד ....גיטולבטלַאק רהעז ןוא שינרענע רהעז זיא רע

 טָאה ָאט .ןעזייוועב טנָאקעג טינ וויטיזָאּפ סָאד טָאה ,ָאזלַא

 וצ ?סָאװ וצ ןוא ....ןילַא רענייא ןעריקיזיר טזומענ ןַאמ רעד

 סָאװ רָאנ ייז טָאה רעכלעוו ,רעטעהט?הָאוו רעייז ןענע'גרה

 !טינ ןפוא םושב ;ןיינ ,ןיינ ....? הרצ ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא
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 -עג םהיא טימ ןעבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עטצעל יד ןעוועג ןענייז

 ,טַאלנ טינ רָאג סיוא סיּפע סָאד טהעז סלאפנעדעי ןוא .....טדעד

 ס'רעטכיד-סגנוכוזרעטנוא םעד טּפַאלקוצ ?עסיבַא טָאה סָאד
 וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה ,גירלורעגנוא ןוא ,עזעהטָאּפיה עיינ

 .ן'ַאהטרעב
 -ניירפ ענילָאמַא רעייא רהיא טלַאה ,םַאדַאמ ,רהיא ןֹוא --

 ? ןעּכערברעּפ ַאזַא ןהענעב ּוצ גיהעפ ןיד

 ןוחטעג קוק ַא רעהירפ יז טָאה ,ןערעפטנע וצ םהיױא רעדייא
 ןעטארייהראפ רעייז ןופ טַאנָאמ עבילטע יד ןיא .ןַאמ ץ'פיוא

 -טכעלש רעייז ןעבעגענרעביא גיטייזנענענ ךיז ייז ןעבָאה ןעבעל

 ךָאנ ןענייז ייז ןוא ,טייקניצרעה-טרַאה ןוא רעטקַארַאכ ןופ טייק

 -ראפ רהעמ ְךָאנ טָאה ןערעדנַא םעד רענייא .רעגרע ןערָאװעג
 פיוא טציירעגנָא ױזַא ן'ַאהטרעב טָאה ןַאמ רעד ןוא - ; ןעברָאד
 יבא ,ןעצעזנייא ןעסייהעג דלַאב יאדב יז טּלָאװ יז זא ,ן'ענירעוועס

 .זיוה סָאד ןעגירק וצ קירוצ רונ

 -- ,טנָאזעג ךילדנע יז טָאה --- ,ּףרעה ןיימ ,טָאנ ןיימ --

 ,עטכעלש ַא ןעוועג ןיוש זיא יז ?ָאד רהיא טדער ןעמעוו ןופ

 .דניק ַא ןעוועג ּךָאנ זיא יז ןעוו

 ךיז טָאה יז זַא אלא ,יז טגידלושעב רהיא .? רָאנ ױזַא --

 ?ליװנַאוד ןיא ךָאְנ טרהיפענפיוא טכבעלש

 טינ סָאד טלָאװ רעטאפ ןיימ ! ררעה ןיימ ,ןיינ ,הֶא --

 .טעדלורעגנ
 יָארּפ רעד טלהיפרעד ךיז טָאה יירשעגפיוא רהיא ןיא ןּוא

 רעמורפ רעד ןופ ,תוינקדצ עכילרעינַאמ-ךילרעיצ יד ןּופ טסעט

 -לָאטש ןוא ,טגידניזעג טינ לָאמ ןייק טָאה עכלעוו ,עקזאושזרוב

 ןיא תועונצ עטשרע יד ןופ ענייא זיא יז סָאװ ,טימהעד טריצ

 .טריטקעּפסער ןוא ןעמונענפיוא ?ארעביא טרעוו ןּוא ןאוו

 ייד טָאה'מ ןעוו --- ,טגָאזעג רעטייוו יז טָאה --- ,רעבָא --

 -דנע ןוא ....טייהנעזָאלוצ ןוא טייקגיניזטכייל ןופ ןעטייהנהָאװענ

 ראפ ןעטלַאהעג לָאמַא ךיא בָאה ןעכַאז עלעיפ ,רּרעה ןיימ ,ךיל

 ץנַאג םיוא רימ ייב ייז ןעמוק גָאט וצ טנייה ןוא ,ךילנעמנוא

 ....ןילגעמ
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 -נוא אזַא ןעריסַאק וצ יו ?עטימ ַא ןעניפעג ןיוש רע טעוו ןַאד
 ! האוצ עשילַארָאמ

 -םערּפענפיונוצ טימ טדערעגפיורא סעלא סָאד טָאה רע ןוא

 ַא ןוא ,זיא רע רַאנ רעסיורגנ ַא'ס גידנעזיײוסורַא ,רענהייצ עט

 .רענרַאק ַא ןוא ,ןשקע רעכילטפַאשנעדייק ַא ןוא ,לַאיצניױװָארּפ

 ,ןעניוא ערהָאלק ענייז טכאמרַאּפ-בלַאה טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא
 ןעבָאה ןעּפיק ענייז ןוא ,שפנ םעד ,טכארטעב םהיא טָאה ןוא

 םָאוו ,ּסטכיגעגיוט ןעזעיד וצ האנק ןוא גנוטכַארעפ טקירדעגּסיוא

 קָאמַא טעוו רעכלעוו ןוא ,ןענירירפעב טינ ןענָאק ןָאילימ ייווצ

 ןייז בעילוצ ץְלַא ,רעדיילק רעטכִיר ענרוּפרוּפ יד ןעגָארט ךָאנ

 .דלעג

 --- ,טנָאזעג ךילדנע רע טָאה --- ,ררעה ןיימ ,טנייש רימ ---

 טינ ןערהעלקרע טינ ןעמ ןָאק האוצ יד ..תֹועט א טָאה רהיא זא
 זיא ןענעמראפ םעד ןופ טפלעה ַא יו רהעמ ןעוו ןעדייס ,גיטליג

 .לאפ רעד טינ ָאד זיא סָאד רעבָא .ןערָאװעג טלייהטוצ ױזַא
 : טנערפענ רע טָאה ,רעטערקעפס ןייז וצ ךיז גידנעדנעוו ןוא

 טינ יירעדער עלא יד טָאה רהיא ,ןַארָאל ,רונ טנָאז ---
 'ׂ ,ךיא ףָאה ,ןעבירשראפ

 -ייא יֹוװ ,ןוהטענ ?לעכיימש ןעטכייל ַא ףיורעד טָאה ןַארָאל

 7 .קֵּפע ןַא טהעטשראפ סָאװ רעג

 -עג ענעשַאל-עד עיס'מ טָאה --- ,ךָאד ףָאה ךיא ,רעּבָא ---

 ,ףילדנע ,סע ךָאד טעוװ םענייק זַא --- ,טייקרעטיב טימ טרעפטנע

 ןעבָאה ןעזָאל ס'ָאבור יד לעוװ ךיא זַא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוק טינ

 ! תרשמ א ןופ רעטכָאט רעד וצ טנעזערּפ ַאזַא .ארפאמ-עד-אווק

 -סיױרַא ךָאנ וצרעד ךיז לָאז סע ןעוו ןוא ? סָאװ ראפ ?  ןעוו ראפ

 ....ןעכערבראפ םעד ןיא טגילייהטעב ךיז ןעבָאה ייז .זַא ,ןעזייוו

 -רעטנוא רעד וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה יעזינעד עיּפ'מ

 .גנוכוז

 ? גנוניימ רעייא סָאד .זיא - ? ךילקריווז----

 ,האוצ רעד ןופ טסואוועג רזנ ןעבָאה ייז ביוא ? ןעד יו! ---

 ם'ןפ סיוט םעד ןיא טריסערעטניאראפ ןעוועג ףָאד ייז ןענייז

 ייז זַא ,טדערענ זנוא ןעשיווצ ,ךיוא טקרעמ ....ךאבענ ,רעווש
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 ,רנַאטש ןעמירָא ןופ ,רע רעבָא .ןעגעמראפ רעייז ןוא סעטַאט

 -יוב טזומעג גידנעטש ןוא רעמיא ךאבענ טָאה ,עיצקעטָארּפ ןהֶא

 .ףױרַא-;רַאב ןייטש ַא טלעקייק סָאװ רענייא יװ ,ןעקור םעד ןעג

 -עד עיס'מ םעד ןעזייוו טלָאװעג רָאנ ןיוש טָאה יעזינעד ןוא

 עלופ ןייז ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב טכַאמ עגידלַאוװג ןייז ענעשַאל

 יוזא ףיוא רַאנָאז ,טייהיירפ סמענעי רעביא טָאה רע סָאװ ,העד

 ןַא ןעלדנַאװרעפ וצ גונעג זיא רענייז טרָאװ ןייא זַא ,לעיפ
 ביוא ,ןעריטסערַא ןעסייה םהיא ןוא ןעטנידלושעב ַא ןיא תודע

 .עיזַאטנַאפ ַאזַא ןעמוקנָא רונ לָאז ,ן'יעזינעד ,םהיא

 -סגנוכוזרעטנוא רעד טָאה --- ,םַאדַאמ ,רימ טגידלושטנע ---
 ךיא סָאװ ןעגידלושטנע רימ טעוו רהיא --- ,טצעזעגטרָאפ רעטכיר
 -ַאּפ רעגירעיורט רעזעיד טימ ןענַאלּפ רעטייוו ְּךָאנ ךייא ףרַאד
 ,רימ יו ,ןרעג ױזַא ךיוא טנייז רהיא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .גנוריס
 לָאז רעגידלוש רעד זַא ,עידענַארט עצנאג יד ןעכַאמ וצ רהָאלק

 .ןעכערברעפ ןייז ראפ ןעלהָאצעב

 ןעכיוה ַא ,ראטערקעס ןייז וצ ןוהטעג קנואוו ַא טָאה רע
 ךיז טָאה גנוכוזרעטנוא יד ןוא ,ןעלעג ַא ןוא ןערַאד א ,ןַאמ ןעגנוי
 .ןעגנאפעגנָא

 טלעטשעג טָאה'מ סָאװ ,ןעגארפ רָאֹּפ עטשרע יד ןופ רעבָא
 רע .ןעשימניירא טלָאװעג ךיז ענעשַאלדעד עיס'מ טָאה ,יורפ ןייז

 טָאה ןוא ,להוטש ַא ןעגנאלרעד םהיא לָאז ןעמ טרַאװעג טָאה

 -יב ןייז טלהעצרעדסיוא טָאה רע ,,ןעמענ ןיילַא סע ךיז טזומעג

 ?ןעפיירגעב סָאד ןעמ ןָאק .האוצ ס'רעווש ןייז ןעגעג ץרַאה רעט

 טפלעה ַא טעמכ ןעכַאז יײלרעלַא ףיוא ןעבירשעגבָא ןוא ןעמונעג

 -ןעבעיז ןָאילימ יירד ןופ ןעגעמרעפ ַא --- ,ןעגעמראפ ןייז ןופ

 ןענָאזרעּפ ריפ ?ןעמעוו ריפ ןוא !קנַארפ דנעזיוט טרעדנוה

 ראגָאז ! ןעיורפ יײלרעלַא ריפ ןוא ,טינ וליפא ןָאק רענייק סָאװ

 רעטנוא סעקלַאיפ טפיוקראפ סָאװ ,עקרעלדנעה-ןעמולב ַא סיּפע

 -ראפ טינ ךיוא רע טָאה יז --- רעשָאר עד סַאג רעד ןיא רעיוט ַא
 ,ענעשַאל-עד עיס'מ ,רע !טינ טהעג סָאד !האוצ ןייז ןיא ןעסעג

 ןוא ,ןעגידנע ךיז לָאז גנוכוזרעטנוא ?אנימירק יר זַא ,רונ טראוװ
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 ךיז טָאה ,טנָאמראפ רע זַא טביולגעג טָאה ןילַא רע סָאװ ,טייק

 יד --- ,ןעּפיל ענייז ןיא זיולב ןעזיוועגסיורא ךילטייד לעיצעּפס

 ,עלהיפענ יד ןעקירדסיוא ןענָאק סָאוװ ,רָאיטקַא ןַא ןופ ןעּפיל

 עכלעוו ,ןעּפיל עכילגעוועב רעייהעגנוא --- ,טלעטשעב ןעמ סָאװ
 ןעקעמשרעד טגעלפ ןַאמ רעדי ןעוו ,ןעהיצ ןעמאזוצ ךיז ןעגעלפ
 קילגנוא ןַײז וצ רעבָא זיא יעזינעד עיס'מ .סערעדנָאזעב סיּפע

 -ָארנעב טפָא םהיא טגעלפ סָאד ןוא ,טציּפשעגרעביא וצ ןעוועג

 ןעטנוזעג םעד ןעראנניירא ןעלעוו גידנעטש טנעלפ רע ;ןעב
 ןעוועגנ זיא לַאעדיא ןייז ןוא ,תמא ןע'טושּפ םעד ןיא דנַאטשרעּפ

 ַא ,המשנ רעד ןופ עימָאטַאנַא ןימ ַא הכאלמ ןייז ןופ ןעכַאמ וצ -
 ןוא .ץרַאה סָאד ןעק סָאװ ,איבנ ַא ייב יו קילב ןעטייוו ןימ

 .ןעוועג טינ רע זיא רַאנ ןייק ךָאד

 . וצ םייקכילפעה ךס ַא ןעזיועגסױרַא טָאה יעזינעד עיס'מ
 ןופ שנעמ-טלעוו רעד ןעוועג ךיוא זיא רע לייוו ,ענעשַאל םַאדַאמ
 רעהעגניירא רעטּפָא ןא ןייז טנעלפ רעכלעוו ,רוטַארטסיגַאמ רעד

 ,דנעגעגמוא ןוא ןַאור ןופ טפאשלעזעג יד ןיא

 ! ךיז טצעז ,עטיב ,םַאדַאמ ---

 ןעווענ זיא יז ,להוטש ַא טקורעגוצ ןיילַא רהיא טָאה רע ןוא

 ןוא עשיטאּפמיס ןייק טינ ,ערַאד ַא ,עקנידנָאלב ַא ,יורפ עגנוי ַא

 םעד טימ רעבָא .רעיורט ןיא ןעגנאנעג זיא יז :ענהעש ןייק טינ

 ;טלַאק ראנָאז ,ךילפעה זיולב ןעוועג רע זיא ענעשַאלדעד עיס'מ
 ַא ןוא רעכילקנערק ַא זיא רע ;ןידנַאלב ַא ךיוא זיא ענעשַאל-עד

 א ןעווענ ןיוש רע זיא ,רהָאי גיסיירד ןוא סקעז וצ .רעגירעדינ
 ;ןעדרָא ןַא טַאהעג ןיוש טָאה ןוא הטאר-סטכירעג ןופ דעילגטימ
 ןופ סולפנייא םעד בעילוצ רונ םהיא סָאד זיא ןעמוקעג רעבָא

 זיא רעכלעוו ,ןעטַאט ןייז ןופ ןעטסנעידרעפ יד ןוא רעווש ןייז

 ןעמוקענ ץינוצ גנורעיגער רעד זיא ןוא טַארטסינַאמ ַא ןעוועג ךיוא

 "וזרעטנוא םעד ייב זיא ראפרעד ןוא ; ןעכאז ענעדעישרעפ ןיא

 זיולב ןעוועג ענעשַאל-עד ןעגיוא יד ןיא יעזינעד רעטכיר-סגנוכ

 קרַאטש ןוא טייקניהעפ ענענייא ןהֶא ,עטמאעב יד ןופ לעיּפשיײיב ַא

 --= ,תורישע רעייז רעדָא סעיצאדנעמָאקער עסיורג יד טימ זיולב

 ערעייז בעילוצ זיולב סיורא ךיז ןעקור עכלעוו ,הרבח עגיהעפנוא
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 תאמר

 ; ביֹור בעילוצ ןערָאװעג ןעננאגעב זיא דרָאמ רעד זַא ,ןעהעזענ

 ַא טימ עלעגניד ַא ןעוועג רעגניפ ן'פיוא ןעטיוט ּפייב רעבָא זיא

 "רעד ןוא .טרהירעג טינ ןעמ טָאה סָאד ןוא ,טנַאילירב ןעפיורג

 .תורבס םי ןעצנַאנ ַא ןעכַאמ רעטייוו ןעמונעג ףיז ןעמ טָאה ןופ

 טינ ןעטעליב-קנַאב יד ןופ ןערעמונ יד ןעמ טָאה ,קילגנוא םּוצ

 סָאד ;טנָאקעג טוג ןעמ טָאה לערעגייז ןייז רעבָא ; טסואוועג
 םעד טימ ,רַאוטנָאמער ַא טימ ,רענייז רעפיורג ַא רהעז ןעוועג זיא

 םארגָאנָאֿפ ַא יו טצירקעגסיוא ןעלַאיציניא ס'רעטכיד-טּפיוה

 --- ,קרעוו ן'פיוא קירבאפ רעד ןופ רעמונ ן'טימ ,?עקעד ן'פיוא
 * רעדרעמ רעד סָאװ ,רהעווענ סָאד ךילדנע ןוא .2216 רעמונ

 ,ןענופעג טינ ץעגרע ןיא ןעמ טָאה ,רעסעמ סָאד ,טצונעּב טָאה

 ,גגעל רעד ןיא ןוא םיירב רעד ןיא ןעמ טָאה טכוזעג ?הָאוובָא

 ןיא ,םורא ןוא םורא ,סעטסוק יד ןעשיווְצ ,עיניל-ןהַאב רעד ףיוא

 -עג רֹונ סָאד טָאה רעדרעמ רעד ואוו ,םוטעמוא ןוא רעדלעפ יד

 ,סיוועג ,רעפעמ סָאד טָאה רעדרעמ רעד ; ןעפראווקעווַא טנָאק

 פערענייז ן'טימ ןעמאזוצ ךָאל ַא ןיא ץינרע ןעטלאהעבראפ טזמענ

 - טרעדנוח א ,ןענופעג זיולב טָאה'מ .ןעטעליב-קנַאב יד טימ ןוא

 ןופ לַאש-עזייר םעד ,עיצנַאטס רענעטנַארַאב רעד ראּפ וטעמ'

 ?ייוו ,ןעפרָאװעגקעװַא טָאה רעדרעמ רעד סָאװ ,ןעטע'גרה'ענ םעד

 -עזייר רעד ; ןמיס רעכילרהעפעג ַא וצ ןעווענ ןיוש טלָאװ סָאד

 עדנעזייוורעד יד ןופ רענייא סלא ןעבירשראפ ןעוועג זיא ּ?ַאש

 .ןעבַאז

 זיא ,ןעמוקעגניירא ןענייז יורפ רעד טימ ענעשַא? עיס'מ זַא
 -רעביא טָאה ןוא עקרָאטנָאק ןייז ייב ןענַאטשענג יעזינעד עיס'מ

 "קעפ ןייז סָאװ ,תודע םעד ןופ ןעגנורהעלקרע עטשרע יד טסוקעג

 .ןעריּפַאּפ יד ןיא טכוזענפיוא טשרעקָא םהיא ראַפ טָאה רעטער

 ַא ןוא לעשנעמ ןיילק ַא ןעוועג זיא רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד

 ענייז .יֹורְג ?עסיבַא ןיוש ןוא טריזַאר ןעצנאנ ןיא ,רעקניקיד

 ֿפָאמ ןייק ענימ ןייק ןעבָאה ןוא ,סַאלב ןעוועג ןענייז ןעפַאב עבָארג

 -ןעגיוא ערעווש ענייז ןעוועג ןענייז ױזַא ךיוא ןוא ,ןעזיוועג טינ

 ,עסיורג ענייז טכאמראפ-בלַאה גידנעטש ןעבָאה עכלעוו ,ךאלטייה
 -בילדנעטשראפ ןוא םייקנילפ עצנַאג ןייז רעבָא .ןעניוא עניטַכיֿפ
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 ,עגינייא ןוא ,ָאטלַאֿפ 8 ןיא ןוחטעגנָא ןעוועג זיא רע זַא טגָאזעג

 5 קעווא זיא ּסָאװ ,ןאמ ןייא םעד ןעגעוו ;עזולב א ןיא רונ זא .--

 ןהעצ טימ טרעדנוה יירד ןערָאװעג ןעבעגעגבָא ןענייז ,םולח ַא יו

 ייז זַא ,ןעכָארּפשרעדיװ יױזַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנורהעלקרע

 .ןעווענ ?טּכמ ןעצנַאנ ןיא רָאנ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןעבָאה

 -ענ יד טימ רעטנָאלּפ ַא ךָאנ ןעוועג ָאד זיא םעד ץוח ַא

 -נָא זיא סָאװ ,לָאקָאטָארּפ רעד ,סנעטשרע .ןעריּפאּפ עכליטכיר

 רעכילגינעק רעד סָאװ ,רעטערקעס םעד ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג

 -עג ךיז טימ ןעבָאה רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןוא רָארּוקַארּפ

 לָאקָאטָארּפ םעד ןיא ;ןעכערבראפ םעדי ןופ טרָא םוצ טכַארב

 -ןהאבנעזייא יד ןעבירשעב ןעווענ ןעטייהלעצנייא טימ ןענייז

 =עג רעד ױזַא יוװ ,רעּפרעק םעד ןענופעג טָאה ןעמ ואוו ,עיגיפ

 ןוא ,ןוהטעננָא ןעוועג זיא רע יוװ ןיא ,ןעגעלענ טרָאד זיא רעטע'גרה

 יױזַא יו ןוא ,סענעשעּק יד ןיא ןענופעג םהיא ייב טָאה ןעמ סָאװ

 טמוק ,סנעטייווצ ןוא ; זיא רע רעוו ןענאטשרעפ ןופרעד טָאה מס

 ןיהַא ךיוא טָאה'מ ןעכלעוו ,רָאטקָאד םעד ןופ לָאקָאטָארּפ רעד

 "-ירשעב רעטרעוװ עכילטפאשנעפיוו טימ טרעוו ָאד - ; טכארבעג

 עניצנייא יד ,זלַאה ןיא דנואוו יד ןעטייהלעצנייא עלא טימ ןעב

 טימ ןערָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ טינש רעגיד'ארומ ַא --- ,הנואוו

 ןוא ;לעפייווצ ןהֶא ,רעסעמ ַא -- ,טנעמורטסניא .ןעפרַאש .ַא

 -נא' ךָאנ ןוא ןעלָאקָאטָארּפ ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סנעטירד

 טכארבענ רעּפרעק ןעטיוט םעד טָאה'מ יװ ,ןעטנעמוקָאד ערעד

 טרָאד זיא רע גנַאל יו ןוא ,לָאטיּפש ַא ןיא ןַאור ןייק ןערהיפוצ

 ,פענש גידריווקרעמ ןעליופ וצ ןעביױהעגנָא טָאה רע זיב ,ןענעלענ

 ןיא ןוא .םיבורק ענייז ןעבעגבָא טזומעג םהיא טָאה ןעמ ןוא

 ַא זיולב ןעוועג זיא ץכאביירש ןוא ןעריּפַאּפ גרַאב ןעצנַאג םעד

 -רָאמרע םעד ייב ןעמ טָאה ,סנעטשרע .ןעטקנוּפ עגיטכיר רָאּפ

 ןייז טינ ןוא לערעגייז ןייז ןענופעג טינ סענעשעּק יד ןיא ןעטעד

 -קנַאב-ךהעצ ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,לעּפטרָאּפ םעניילק

 רעטכיר-טּפיוה רעד סָאװ --- ,רעדעי קנארפ דנעזיוט וצ ןעטעליב

 ;ןָאהענָאב םַאדַאמ ,רעטסעווש ןייז ןעוועגנ גידלוש זיא ןערָאמגַארג

 -סיוא ראגָאז טָאה'ס .דלעגנ עמוס יד ףיוא טראוװעג טָאה עכלעוו
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 -רהאוו טינ רעבָא ,אי רשפא זיא ךילנעמ זַא ,טרהעלקרע רע טָאה

 עיצנַאטס רעד ףיוא טריסַאּפ סנױזַא ןיוש טָאה ךָאד ; ךילגייש

 ףיוא עטניטפעשעב ערעדנא יד .טקנעדעג רע יװ ,לָאמ ייווצ

 עבלעז יד ןעגעוו סעגארפ יד ףיוא ןעבָאה ,ןַאור ןיא עיצנַאטּפ רעד

 טָאה רענייא סָאװ ,סרעפטנע עטשימוצ ענױזַא ןעבעגענ ןעטקנוּפ

 ןעגנערבוצניירא טָאטשנא ןוא ,ןערעדנַא םעד ןעכָארּפשרעדיױװ

 .טהערדראפ רהעמ ךָאנ רעטנָאלּפ םעד ייז ןעבָאה ,טכיפ רהעמ

 ןוא ,רָאלק ץנַאנ ןערָאװעג ןעזיוורעד ָאד זיא טקנוּפ ןייא זיוקב

 טקיררעג טָאה ,ןָאגַאװ ןיא גידנעייז ,ָאבור זַא ,טקאפ רעד ,ךילמענ

 ןיא רעכלעוו ,רעטסיימ" ןָאיצנַאטס רענעטנַארַאב םעד ןופ דנַאה יד

 עיס'מ ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד ןוא ;?עּפערט ן'פיוא ןענַאטשעג
 יקַאט זיא/ס זַא ,טגָאזעג ןיילא רעהראפ ן'פיוא טָאה ,רעיסעב

 -ענ זיא עגעלָאק ןייז זַא ,טגעלעגוצ ךָאנ טָאה רע ןוא ,ןעוועג ױזַא

 יד ףיוא ןעסעזעג זיא יז ןוא ,יורפ ןייז טימ ןייֵלַא רענייא ןעוו

 טּפַאכ סָאװ שנעמ ַא יו ,גידנעגיל-בלַאה ןָאנַאװ ןופ קנַאב עטעבעג

 .לעמערד ַא

 ,ןערישזַאסַאּפ יד ראגָאז טכוזענפיוא ןעמ טָאה םעד ץוח ַא
 ןָאגַאװ ןעבלעז םעד ןיא זיראּפ ןופ ןערהָאפעגסיורא ןענייז עכלעוו

 -עגנָא ןענייז ררעה רעקיד ןוא עמַאד עקיד יד .סָאבוה יד טימ

 -לעב ןענייז ייז ;טונימ רעטצעל רעד ןיא ,טעּפש וצ ןעמוק
 ןענייז ייז זַא ,טרהעלקרע ןעבָאה ןוא ,ןָארוקײטּפ ןופ םיתבה

 -יוו ,עמַאד יד ; טינרָאג ןעסייוו ןוא ןערָאװעג ןעפָאלשנא ךיילנ

 פעקניוו רהיא ןיא ןעסעזעג ךיז זיא עכלעוו ,ןעצראווש ןיא ,רעד

 וא ,ןערָאװעג טשינוצ ןעטַאש ַא יו סיּפע זיא ,עמוטש ַא יו

 טָאה ,ייז רעסיוא .ןעכוזבָא טנָאקעג טינ ןפוא םוׂשב יז טָאה'מ

 עכלעוו --- ,גראווניילק סָאד ןיוש --- ,תודע ךָאנ ןעפורעג ןעמ

 ,ןערישזַאסַאּפ יד ןעניפענסיוא גיטכיר ןעפלָאהעג זיולב ןעּבָאה

 -עבנוא רעד ?ייוו ,ןעטנַארַאב ןיא ןעכָארקעגנבָארַא ןענייז סָאװ

 ;עיצנַאטס רעד ףיוא ןעכירקּפָארַא טזומענ ךָאד טָאה רעטנַאק

 -ערעגסיוא ןוא טכוזעגבא ,ןעטעליב עלא טלהעצעגכָאנ טָאה'מ

 ,ןַאמ-הרבח ןעכיוה ַא ,םענייא ץוח ַא ,ןערישזַאסַאּפ עּלַא טנעכ

 ןעבָאה ענינייא ;לעכיט עיולב ַא טימ ןעדנובעגמורַא ּפָאק רעד
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 -ערש ,ןעליטש רהיא ךיז ףיוא טקרעמעב טָאה רע זַא רעבָא .ןענ

 ןעשיווצ .קנַאב רעד ףיוא טצעזעגוצ ךיז רע טָאה ,קילב ןעגידעק

 ן'קַאשז ףיוא !ךַאװש ױזַא ןעהעזעגסיוא יז טָאה רענעמ ייווצ יד

 עכילטרעצ עמאזכרָאהעג ַא ןופ קורדנייא םעד טכאמעג יז טָאה

 טייצ רעד ןיא םהיא טָאה טייקמיראוו עליטש רהיא ןוא ,יורפ

 .טליהעגנייא ןעצנאנ ןיא ךאלעמַאּפ ןעטראוו ןעגנַאל רעייז ןופ

 -עג ןיוש ךיז ןעמ טָאה טעניבַאק ןיא יעזינעד עיס'מ ייב

 .גנוכוזרעטנוא יד וצ ןעמענ טנָאק

 ,לאירעטַאמ עסַאמ ַא טלעמַאזעגנָא ןיוש ךיז טָאה לייווחעד
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעיּפאּפ ךאלעטניב עכילטע ףיוא ןעבירשראפ

 -בָאנ טלָאװעג ץלא טָאה'מ ,רעדנעמ עיולב טימ ןעדנובעגפיונוצ

 -סיורא זיא רע ןעוו ,ןָא טונימ רעד ןופ ןעטעדרָאמרע םעד ןעריּפש

 -םיימ-ןָאיצנַאטס רעד ,ּפרָאדנַאוװ עיס'מ .זירַאּפ ןופ ןערהָאפעג .

 -םיורא זיא גוצ-לענש רעד יו ,טלהעצרעד גיטכיר סעֶלַא טָאה ,רעט

 -יֵמ רעטצעל רעד ןיא טַאה'מ יו ,גיסיירה רהוא סקעז ןערהָאפעג

 רע יװ ,298 רעמונ ן'טימ ןָאנַאװ םעד טלעטעקעגוצ טשרע טונ

 ןיירא זיא ָאבור ןוא ,רעטרעוו רָאּפ ַא טדערעג ן'ָאבור טימ טָאה

 זיא רעטכיר-טּפיוה רעד יווװ רעהירפ לעסיבַא ןָאגַאװ ןיא ךיז וצ

 ןיא ךיז וצ ןיירא זיא ןערָאמנַארג יוװ ,ךילדנע ןוא ,ןעמוקעגנָא

 .ןעוועג טינ וויטיזָאּפ טרָאד זיא רענייק --- : ןיילַא רענייא ,עּפוק

 -ָאד ירנַאה ,רָאטקודנָאק םעד טרעהעגסיוא ןעמ טָאה םהיא ךָאנ

 יד ןיא טריפאּפ טָאה סָאװ ,ןופרעד סעּפע טסייוו רע יצ ,ןרעוו

 רעבָא רע טָאה .ןַאור ןיא טהעטש גוצ רעד סָאװ ,טונימ ןהעצ

 ןעהעזעג טָאה רע .וויטיזָאּפ טינרָאג טסייוו רע זַא ,טרעפטנעעג

 רע ; עּפוק רעייז ןעבענ ,יורפ רעד טימ טדערעג טָאה ָאבור יוו

 ןיא ךיז וצ קירוצ ןיירא ןענייז ייז זַא ,טוג ץנַאג ךיוא טקנערעג

 ;?עריט סָאד טכאמעגוצ ראגָאז טָאה רעסאּפפיוא רעד ןוא ,ןָאגַאוו

 ַאזַא ןעוועג זיא עיצנַאטס רעד ףיוא לייוו ,טינ רע זיא רעכיז רעבָא
 ,טנערפעג םהיא טָאה'מ זַא ןוא ! רעטסניפ ױזַא ןוא שינעּפוטש

 נוצ רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,ןעוועג ךילנעמ זיא סע יצ

 -ענ רעטמהירעב רעד --- ,ןַאמ ַא לָאז ,ןהענ ןעמונענ ןיוש טָאה

 ,עּפוק ןיא ןעּפאכניירא ןענָאק ּךִיז --- ,רעדרעמ רעלופסינמייה
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 רעדע; גינע ענג יי רע טשיינע יעדע עטיק עי יע ר עט ער עיר דראט דע רער עט רעדע א רע נער רע ר ער עט

 וצ תודע ןעבָאה טינ הטומ ןייק רָאנ לָאז רע זא ,טפאשדניירפ

 : .ייז ןענעג ןענָאז
 ןוא ןעטלַאהניײא טנעקעג טינ ךיז טָאה ,רעטנַאלּפעג ַא ,ָאבור

 .ןופרעד ץילַא ןּוא ,ךערּפשענ ַא טּרהיּפרַאפ רעדעיוו טָאה רע

 טנייה זנוא טָאה ןעמ סָאװ וצ ,טרָאמ רהיא טּפייוו רֶׁשַפא --
 ? םעיינ סיִּפַע ָאד טרָאפ זיִא רֵׁשַּפא - ?'ןעפורעג

 .דנַאה רעד טיט ןוחטשנ ךַאמ ַא גיטְלינְּכיילג טָאה קַאשװ

 ,עיִצנַאטְס רֶעד ףיוא גנַאלק ַא ןעננאגעגמורַא סיּפע זיא'פ -- | 
 ..טסערא ןא ןופ טדער'מ .ןעמוקעגנָא ןיִּב ףיא ןעוו

 -רֶעד ,טנערעגפיוא ,טניוטשרע ןערָאװעג ןענייז ס'אְּכור יד

 ןייס םענייק ןופ ןעבָאה .ייז .?טַפערַא ןַא ,טסייה יו - .ןעקַארש
 יִצ ,טריטסערא ןעצימיא ןיוש .טרעהענ טינ טרָאװ ןעניצנייא
 . -אב םהיא ןעבָאה ייז .?ןעויטסערַא ןֶעצימיא טשרע טעוומ
 טאהעג ּפַאנק ייז רע טָאה ןרעפטנע רעבָא ,ןעגארפ טימ ןעפרָאװ
 .סָאװ

 זַא ,טרעהועד רָאדירָאק ןיא ךיז טָאה טונימ רעזעיד ןיא
 .טקוקעגמוא ךיז טָאה ענירעוועס ..טהעג ןעמ

 רעגסיורא יז טָאה --- ,ןאַמ רחיא טימ ַאהטרעב זיא טָא

 ,טלעמרומט
 ייז .ס'ענעשַאל יד| ןעוועג יקַאט ןענייז סָאר ,ףילקריוו ןוא

 ; ס'ָאבור יר ראפ ןעננַאגענ ייבראפ טייקסיורג טימ ףיז ןענייז
 רחיא ףיוא ןוחט טלָאװעגנ טינ סוק ַא וליפֲא טָאה ענעשַאל םָאדַאמ

 .עט'רבה עגעזעוועג

 -נוא םוצ טרהיּפענניירא ףךיילג ןַעדייב ייז טָאה רענידי ַא ןוא

 .טעניּבַאק ןיא רעטכיר-סננוכוזרעש
 --= ,טגָאזעג ָאבור טָאה --- 4 סיוא ּפָאד טכַאמ סָאװ ,ךַא --

 ...העש ייווצ עטונ זיוש ןעטרַאװ ריִמ .,דלודעג ןעֶבָאה ןעזומ ריס

 ! ךָאד ךיז טצעזװ

 ,ן'ענירעוועס ןעבענ טצעזענרעדינא ןייפַא ףיז טָאה רֶע ןוא

 טָאה דנַאה רעד ןופ ןעֶּכייצ ַא טיִמ ןוא .,טייז רעקניק רעד ייב

 רבֹעַר רעד ףיוא ּרחיִא ןעבענ ןעצעז ךיז ןעדאלעגנייא ן'קַאשז רע

 רַאטשעג ץילַא ךָאנ עדנוקעס ַא ןעגעג זיִא קַאשז רעבָא ,טייז רעֶט
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 יו ןעפעזעג ץלַא ךָאנ זיא עכלעוו ,ן'ענירעװעּפ גידנעהעזרעד

 ייווצ .טרָא ן'פיוא ןהעטש ןעבילבעג קַאשז זיא ,עטרענייטשראפ ַא

 -ֿפילדניירפ ײלרעלַא טיס םהיא טנענעגעב ָאּבכור יו ןיוש ןעכָאוװ

 לָאמ ןייא  .נָאט יוווצ עלא רוװַאה ןיא רונ טמוק רע ןעוו ,ןעטייק

 קַאשז ןוא ,גאטשירפ ןעסע ךיז וצ ןעראלעגנייא םהיא רע טָאה

 טייהנעזעוונא יד ןיא רעטיצ א ןָא טּפַאּכ םהיא זַא ,טלהיפעג טָאה

 ךיוא ןעד'רע טעוו .ןעקָארשעג ךיז טָאה רע ןוא ,יורּפ עגנוי יד ןופ

 טַאה'פ ןוא ,טּפַאלקעג םהיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא ? ןערענעב יז

 "אפ ןייא ףיוא קוק ןייא ןופ זיולּב דנעה יד ןיא טהירבענ םהיא

 ןלַאה רהיא ייב ןעהעזעג ךיז טָאה סָאװ ,בייל עסייוו לעקעּפ

 טָאה רע ןוא .דיילק חהיא ןופ רענלָאק םענעטינשעגסיוא ן'רעביא
 .רהיא ןופ/ןעכייוו וצ ןעסָאלשעב טסעפ ךיז ייב

 -- ?ויראּפ ןיא םעד ןעגעוו סיּפע ןעמ טדער סָאװ ןוא ---

 יֹוװ ,ןיינ .םתסה ןימ ,טינ סעיינ ןייק --- ; טגערפעג ָאבור טָאה
 טא ....ןעסיוו טינרָאג טעוו'מ ןוא טינרָאנ טסייוו ןעמ זַא ?ןעד

 | .ףלעה-טָאנ ְךהָיֹא בֶא רהיא טיג ,יורפ ןיימ זיא

 ןהענוצ טזומעג טָאה-קָאשז ןוָא ,ןנחטענ היצ ַא םֶהיא טָאה רע
 טקוקעג םהיא ףיוא-טָאה יז ;  ןעסירנעב יז ןוא ן'עגירעוועפ וצ

 קַאשז .רניק ןעקָארשרעד ַא ןופ לעכייֵמש ןענירּוועֶמַעְש רהיא טימ
 ןוא ,ןעכַאז עגיטייז ןופ ןעדער וצ רהיא טימ טהימעב ךיז טָאה
 -ּפָארַא טינ גױא ןייק םהיא ןופ ןעכָאה יורפ יד ןוא ןָאמ רעד
 ענייז ןעזעלוצרעביא טהימעב ךיז ןעטלָאוװ ייז יוװ דיילנ ,ןעמונענ

 ראפ ,ןע'דשח .עטסכילטיידנוא ענייז ,ןעקנַאדענ ענענרָאבראפ

 ייז וצ רע זיִא סָאװ ראפ .ןעּפָארשעג ךיז ןייֵלַא טָאה רֶע עכלעוו
 ןופ ןעכייוו רָאנ ,ךיז טכאד ,רֶע ליוו סָאװ ראפ ?טלַאק ױזַא
 -עג ןאד טָאה רע סָאװ ,טגָאמרעד רשַפא ךיז רֶע טָאה  ?ייז

 -רעטנוא םוצ ןעפורעג רָאנ רשפא טנייה ייז ןעמ טָאה 4ןעהעז
 ן'קָאשז טיִמ ןעגנערְבפיונוצ ייז ליוװ ןעמ לייוו ,רעטכיר-סגנוכוז
 ייז ןעמעוו ראפ ,תודע רעגיצנייא רעד זיִא רע .? גױא ףיוא גיוא
 ןעהיצרעבירַא טלָאװעג סיִּפִע סהיא ןעטלָאוװ יז ןוא .; ךיז ןעקערש
 עטנעהָאנ ַאזַא טימ ךיז וצ ןעדניבוצ םהיא ,טייז רעייז ףיוא
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 ַא ףיוא ןעסעזעג זיא יז .ןרעטלע ערעייז ןעברָאטשעג ןעטלָאװ ייז

 טגעלראפ ,רע ןוא ; טרהירעג טינ ךיז ןוא ,ןעגיוושעג ןוא קנַאב

 םאזננַאל ,סיפ יד ףיוא ןעטלאהעג ךיז טָאה ,ןעטניה ןופ דנעה יד

 -ָאה עלייוו עלא .ןעניוא ערהיא ראפ קירוצ ןוא ןיה גידנענַאּפש

 טסגנַא ענעגרָאברַאפ רעייז ןוא ,טנעגעגעב ןעקילב ערעייז ךיז ןעב

 -נַארג .רעטכיזעג עדנעגייווש ערעייז טקעדעב ןעטַאש ַא יו טָאה

 -עגרעביא ךיוא ייז ןוא ,טהערפדעד יקַאט ייז טָאה האוצ ס'ןערָאמ

 --- םישרוי ס'ןעטעדרָאמרע םעד .טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעקָארש

 סָאװ ,טכארבעגפיוא ןעוועג ןענייז --- רעטכָאט ןייז ?עיצעּפס ןוא

 ןענעמרעפ ןעסיורג ןייז ןופ טפלעה ַא טעמכ זיא האוצ רעד טיופ

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןעכַאז עגיטייז עלעיפ ףיוא ןערָאװעג טגָאזענבָא

 םַאדַאמ ןוא ; ךילטכירעג האוצ יד ןעמהענוצרָאפ טַאהעג העדב

 ןעגעג ?עיצעּפס ןעוועג זיא ,ןַאמ רהיא ןופ טציירעג ,ענעשַאל-עד

 טַאהעג טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ענירעוועס ,ןידניירפ ענילָאמַא רהיא

 ףױרַא ן'ָאבור ְךֶאנ זיא וצרעד' ןוא .ןע'דשח עכילרהעפעג רהעז

 ןעניז ןיא רָאנ רעהירפ טָאה רע עכלעוו ,ךַאז ַא קנַאדעג ן'פיוא

 יורפ ןייז ןעגנואווצעג טָאה רע סָאװ ,ףעירב םעד :טַאהעג טינ

 םענעי ןערהָאּפסױרַא לָאז רע זַא ,ןע'נערָאמנַארג וצ ,ןעביירש וצ
 ענייז ןעשיווצ ןעניפעג ךָאנ ךָאד ןעמ ןָאק ףעירב םעד --- ,דנעבא

 ךָאֹנ ןעק'מ ןוא ,טנערברעפ טינ םהיא טָאה רע ביוא ,ןעדיּפַאּפ

 קעװַא זיא ,עזייוורעכילקילג .טפירשדנַאה ס'ענירעוועפ ןענעקרעדי

 --- ,ָאטינ רוּפש ןייק זיא ףעירב ןייק ןופ ןוא ,גָאט ַא ןוא גָאט ַא
 םעיינ ןעדעי ייב רעבָא .ָאטינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש אמתסמ

 ןעפראווניירא ייז סע טגעלפ ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םוצ טיזיוו
 ןעטלַאהעג ךיז ייז ןעבָאה ןעטלַאה להָאוװבָא ,סייווש ןעטלַאק ַא ןיא
 .תודע ןוא םישרוי ע'תמא יװ ,גיטכיר

 ךיוא ןיוש זיא קַאשז ןוא ,ייווצ ןעננולקעג טָאה רענייז רעד
 וצ ךיילנ זיא ָאבור ןוא ,זיראּפ ןופ ןעמוקעג זיא רע .ןעמוקעגנָא
 .ךילדניירפ רהעז דנַאה יד טננאלרעד ןוא םהיא וצ

 ַא'ס ...? ךיוא ןעמ טּפעלש ךייא ?יוא רהיא ,הֶא --

 רָאנ זיא עטכישעג עגירעיורט עצנַאנ יד ןוא ! זיא סָאד סורדרעפ
 ! דנע יַא ןהֶא
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 ןופ טזָאלעגסױא טינ ס'ָאבור יד ץלַא ְךָאנ טָאה רע ןוא ,רעכערב

 ןיא רע טָאה ראפרעד ןוא .רעכיז ןייז טלָאװעג טָאה רע .גיוא

 עגינייא טעניבַאק ןיא ךיז וצ ןעפור טזָאלעג גָאט ןעסיוועג ַא

 רלַאב ,ןערָאװעג טנערפעגסיוא רעהירפ ןיוש ןענייז עכלעוו ,תודע
 .דרָאמ ן'כָאנ ןעגרָאמ ףױא

 ןעוועג זיא רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא םעד ןופ טעניבַאק רעד
 סָאװ ,"קרַא'דזןַאשז , סאג רעד ןיא ,זיוה ןעזָאלרַאפ ,טלא ,ןַא ןיא

 יר ןופ ץאלַאּפ ןעטלַא םעד וצ ןענַאטשענוצ טנַאװ ןייא טימ זיא

 ןעוועג טציא זיא סע ואוו ןוא ,ןעגָאצרעה עשידנַאמרָאנ עגילָאמַא

 רעביא ןעהעזענסיוא סואימ ױזַא טָאה סָאװ ,רעמאק-סטכירעג רעד

 סיוהנ א ןעוועג זיא טעניבאק רעד .טייז ןעבעל הברוח רעטלא רעד

 -וצ טנָאקעג ןיהַא טָאה ןנוז יד ןוא ,שזַאטע ןעטשרע ן'פיוא ,רעמיצ

 רענייז א יירד ןיוש ןעמ טָאה רעטניוו ןיא זַא ,גינעוו ױזַא ןעמוק

 ןעוועג ןענייז טנעוו יד .ּפמָאל ַא ןעדניצנָא טפרארעג גָאט ייב

 -עמ סָאד י; רעילאּפש ענירג ,ענעכָארקעגבָא עטלַא טימ ןעגיוצעב

 -הוטש עטעבעג ייווצ ןופ זיולב ןענַאטשעב ןעצנאג ןיא זיא לעב

 -םגנוכוזרעטנוא םעד ריפ עקרָאטנָאק ַא ,ךאלקנייב רעיפ ,ןעל

 ןעצראווש ןופ רענייז ַא ; ראטערקעס ןייז ריפ ?עשיט ַא ,רעטכיר

 -נָארב ייווצ ןעשיווצ ןימַאק ן'פיוא ןענַאטשעג זיא ןייטש-לעמראמ

 ןא וצ רהיט א ןעוועג ןיא עקרָאטנָאק רעד רעטניה .סעזַאװ ענעז

 " ענינעי יד ןעטלַאהעב טפַא טנעלפ רעטכיר רעד ואוו ,רעמיצ רעדנַא

 םייב דנַאה רעד וצ ןעבָאה טלָאװעג טָאה רע עכלעוו ,ןענָאזרעּפ

 ףיילג רהיט ַא ןעוועג זיא גנאגניירַא-טּפיױה םייב ןוא .רעהרעפ

 קנעב ןענַאטשעג ןענייז סע ּואוו ,ןיירא רָאדירָאק ןעפיורג ַא ןיא

 / .תודע ענעפורעג יד טרַאוװעג ןעבָאה סע ואוז ןוא

 ?הָאװבָא ,סָאבור יד ןעווענ ָאד ןיוש ןענייז ייווצ בלַאהי

 -ענ ןענייז ייז .רענייז ַא ייֵיֹוצ ףיוא זיולב ייז ןעמ טָאה ןעֿפורענ

 יד ןעמונעג ךיז םיוק ןעבָאה ןוא ,רווַאה ןופ ןערהָאּפוצ ןעמוק

 .עיר-דנארנ ןיא ןארָאטסער םעניילק ַא ןיא ץינרע ןעסעוצבָא טייצ

 ַא ןיא רע ;ןעצראווש ןיא טדיילקעג ןעוועג עדייב ןענייז ייז

 ייז ;עמַאד ע'תמא ןַא יוו ,דיילק ןעדייז ַא ןיא יז ,קָאר ןעננַאל

 ייַב יז ךיילנ ,נירעיורט ןוא טסנרע ,רעימ ןעהעזענפיוא ןעבָאה
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 ידי סָאװ ןופ ןוא ,ןעניפעג טינ ןָאק רענייק סָאװ ,רעדרעמ ןעש

 רעהידפ .סאּפש לעיפ ױזַא ןעכאמ ןעננוטייצ-סנָאיציזָאּפָא עלא

 -ענסיוא טלָאװעג רעטכיר-סננוכוזרעטנוא רעד טָאה ןעמעלא ראֿפ

 טָאה סָאוו ,ןַאמ רעלופסינמייהעג רעד ,סיוא טהעז רע יװ ,ןעניֿפ

 ןיא ןעכירקרעטנורא טזומעג טָאה ןוא ןאור ןיא טצעזעגפיוא ךיז

 :ןענופעגסיוא טינ רע טָאה סעיונעג ןייק רעבָא .ןעטנַארַאב

 ,טייקכילגעמ יד טנעקיילעג ןעצנַאנ ןיא רָאנ ןעבָאה תודע עגינייא

 טימ עּפוק ןיא ןעסיירניירא טנָאקעג ךיז טָאה רעצימיא זַא

 *יוו ןרעדנַא םעד ענייא ךיז ןעבָאה ,רעדיוו ,ערעדנא ; דלאוועג

 טינ ןעטוג ןייק וצ טלָאוװו גנוזייוונא יד ןוא ןעכָאוּפשרעד

 תודע סלא טלָאװ ,רַאזימ ,טסילַאנגיס-נעוו 'רעד ןעוו ,טרהיֿפעג

 עשיגארט יד ןעגעוו טרערענסיוא טינ ךיז גנוכוזרעטנוא רעד ייב

 . ,דניק גירלושנוא סָאד --- ,טעזיאול ןוא שיבַאק ןופ גנוריסאפ

 זיא עכלעוו ןוא ,טעוועדלאווגראפ טָאה רעטכיר-טּפיוה רעד סָאװ

 ראפ .שיבַאק דניירפ ןעטוג רהיא וצ ןעברַאטש ןעמוקעג ךָאנועד

 ןופ ץילב ַא יוז ןעוועג סָאר זיא רעטכיר-סננוכוזרעטנוא םעד

 ןיוש ןעקנַארעג ןיא ךיז ייב רע טָאה טנעמָאש ַא ןיא ;?עמיה
 .טקַא-סגנוגידלושעב ןעטייבראעגסיואישיסַאלק םעד ןעהעזעג

 ןעגעגנ סעּכ רערעטיב רעד --- : ןעטסָאמענוצ יוװ ןעוועג זיא סעלא

 םהיא ףיוא טָאה רעכערב-ןייטש רעד סָאװ ,ןעטעדרָאמרע םעד

 ןעוועג לָאמ ןייא ןיוש זיא שיבַאק סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,טאהעג -
 רָאנ טָאה רע זַא ,ץורית רעניטציא ןייז ןוא ,דרָאמ ןיא טנידלושעב

 גיטכיר סָאד ןוא ,טייצ רענעי ןיא ןייז טנעקענ טינ ןהָאב ן'פיוא
 -עּפס נידנעייז ןוא .םינ טייקכילגעמ ןייק רע טָאה ןעזייוועב וצ

 ןעסייהעג רעטכירקסננוכוזרעטנוא רעד טָאה ,שינרענע ?עיצ

 עלעביטש ןייז ןיא ,ליטש רעד ןיא ,טכַאנ ייב ,ן'שיבאק ןעריטסערא

 ואוו --- ,היח עדליוו ַא ןופ שינעטלעהעב ןימ ַא --- ,דלאוו ןיא

 ?ףטולב ןיא עטקעלפראפ ןעזיוה רֶאָאּֿפ ַא ןענופענ יקַאט טָאה'מ

 רע סָאוװ ,טהערפעג ךיז ןוא טריצלָאטש טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 ,ןעקעמשרעד וצ זָאנ ענייפ יד טַאהעג טָאה רערעדנא ןייק טינ ןוא

 רעבָא ייבאד ךיז טָאה רע .רעדרעמ רעגיטניר רעד זיא'פ רעוו

 "ןייטש םעד ןענעוו קנַאדעג ןייז ןוֿפ ןערהיפרעפ טכייל טזָאלעג טינ
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 רענעי ןוא -- ,ןעכיוצ ַא סיִּפִע ױזַא זיֹולַב רֶעְדֶא ,הטאר ַא רעדָא
 טּפנרע ךיז רֶע טָאה --- ,ןעביירש וצ טלייאעג טינ רֶעבִא ךיז טָאה
 טָאה ןעטסערא יירד רעדָא ייווצ .גנושרָאפְסיוא רעד וצ ןעֶמונעג

 .עזייוועב עכאווש ץנַאנ ףיוא רעבָא ,ןעכָאמ ןעֶסייהֶעג רָאגָאז רֶע
 ,ןעהָאמנארג רעטּכיר-טּפיוה ןופ האוצ יד גידנעזעל ,גנולצולַּפ ןוא
 טַאהעגנ טָאה רע סָאװ ,רָשח ַא ןופ ננוניטעטשעב ַא רע טניפעג
 ןיִא .גידקוש ןייז יאדוַא ןענָאק סָאבּור יד --- : ןָא בױהנָא ןֹופ

 ,ןעֶטּקנוּפ עטעטראוורענוא ענעדעישרעפ ןעוועג ןענייז האוצ רעד
 יא רע טזָאל ן'ענירעוועס זַא ,ןֶעוועג זיא טקנוּפ אזא רענייא ןוא
 .ארפָאמ-עד-אורק יז טפוה סָאװ ,דנַאל יד ןוא זיוה סָאד רֶעַּב

 קעווצ ּםעּד ןהעגרעד טלָאװעג גנאל ןופ ןיוִש טָאה יעזינעד עיס'מו
 1 רהָאלק ןערָאװעג לָאמַא טיִמ סעלא זיא ָאד ןוא ,דרָאמ םעד ןופ
 . -רעד ןעֶּבָאה ןוא האּוצ רעד ןופ טְסואוועֶג ןעֶבָאה ס'ָאבּור יד ==
 ןענָאק וצ .רעלענש םהיא ידכ .,,רעטעהט?הָאװ רעייז טע'נרה
 ךָאנ לֹּכִׁש | פיוא טגעלעג םהיא .ְךיִז טָאה סָאד ןוא .ןענע'שרי

 -רעד ְםהיֵא טָאה טָאמַאל-עימאק עיס'מ סָאװ .,ראפרעד רהעמ

 ַטָאה רע עכלעוז ,ָאּכור סָאדָאמ יד ןופ .ןעכַאז ענדָאמ סיּפע טלהעצ
 רֵטְּפיוה םייב טנהָאוועג זייוולעדיימ .טָאה יז ןעוו טנַאקעג ךָאנ
 רענ תַמא ןעגיטכיר םעד ,רֶעבָא ..זיוה ןיא ןערַאמנַארנ רעטכיד
 ןוא ןעלַארָאמ ַא ןופ סיוא רעבָא טמוק סָאד ךילנעמנוא יו .,טגָאז

 רעֶטייוו טָאה רע רהעמ סָאװ ןוא .! טקנוּפדנַאטש ןעלַאירעטַאמ
 -עננָא ךיז רע טָאה רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ,ןניז םעד ןיא טכוזעג
 טּפאלקוצ ןעצנַאנ ןיא םהיא ןעבָאה עֶכְלעוֶו ,ןעטקאפ ּףיוא ןעסיוטש

 -נוא-סטכירעג עטרהיפעגכרוד-ןייפזשיסַאלק ַא ףיוא גנונפָאה ןיוז
 רטנעצ טּפױה סָאד -=- ,לעקנוט ץֶלַא .זוא רעדיוו ןוא .גנוכוזרעט
 += ןערהעלקרע סעלא לָאז סָאוװו ,דרָאמ םעד ןופ קעווצ רעד ,טכיל

 ,טלהעפ סָאד
 עַּכלעוו ,גנוזייוונָא ןַא ךָאנ טאהעג טָאה יעזינעד עיס'מ ןוא

 ןעוועג זיא סָאד --- ,טזָאלעגַסיורַא טינ ןעניז ןופ ךיוא טָאה רע

 ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ םעד ןעגעוו גנוקרעמעב ענענייא ס'ָאבור
 ןעֶּפַאְּכניירָא טנָאקעג ךיִז ןערהָאּפסױרַא ן'ראפ שינעַּפוטש יד

 -יראדנענעל ןעטמהיּרעּב עד ןעמ טניימ סָאד .עּפוק רעד ןיא
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 ףילריטַאנ סָאד טָאה רעטסינימ רעד ןוא ,זיראּפ ןיא רעטסינימ

 סיוא ךיז טזָאל ָאד ןוא .רעטערקעסי-?ארענעג ןייז ןעבענענרעביא

 "רע םעד טימ ןייז טַאמַאל-עימַאק עיס'מ ףראד :השעמ ַאזַא

 רעטכיר-טּפיוה רעד ?הָאוובֶא ,םירבח-ל?וש ןערָאמנַארג ןעטעדרָאמ

 ןענייז ייז ןוא ,רהָאי עכילטע טימ םהיא ןופ רעטלע ןעוועג זיא

 -לארענעג רעד זַא ,טעדניירפעב טנעהָאנ ױזַא ןעבילבעג םויה-דע

 עלא טימ ראגָאז --- ,טנעקעג טונ רהעז םהיא טָאה רעטערקעפ

 ןייז ןופ טיוט ןעשיגארט םעד ןופ טָאה רע ןוא .םיאטח ענייז

 קרַאטש טָאה רע ןוא ,גנורעיודעב עפעיט ַא טימ טדשרעג דניירּפ

 -לוש רעד זַא שנואוו ןעסייה ַא ןעזיװעגסױרַא יעזינעד עיס'מ ריפ

 טינ ךיוא םהיא ןופ טָאה רע רעבָא .ןערעוװ טקַאּפעג לָאז רעגיד

 ןעמ טלהיפ עירעלויט יד ןיא זא ,טקאפ םעד ןעגרָאברַאפ טלָאװעג

 םהיא טלָאװ רע ןוא ,ןעננאלק עדליוו וצ יד ןופ טקנערקעג ךיז

 .טקַאט עלעסיב ַא ןעבָאה וצ ןעטארעג

 -רעפ טָאה יעזינעד רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ,רוצקב

 ףס ַא זיא'ס זַא ןוא ,טינ ךיז ןעמ ףראד ןעלייא זַא ,ןענַאטש
 רע .ןעביוא ןופ גנומיטשוצ יד ןהֶא ןעביוהוצנָא טינרָאג רעכיילג

 זַא ,טייהרעכיז רעד טימ ןַאור ןייק ןעמוקענ קירוצ ראגָאז זיא

 טקישענסױרַא ךיוא טייז ןייז ןופ טָאה ראטערקעס לארענעג רעד

 ,ךאז יד ןעשרָאפסיױא םהיא ראפ ןעלָאז ייז ןעטנעגא ענענייא

 םהיא ידכ ,תמא ןעניטכיר םעד ןעניפענסיוא טלָאװעג טָאה'מ

 .גיטיונ ןייז טעוו'ס ביוא ,ןעטלאהעבראפ ןענָאק וצ רעסעב

 ,יעזינעד עיס'מ ןוא ,גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא קעװַא זיא ?ייוורעד
 ןערָאװעג זיא ,דלודענ ןעבָאה וצ שנואוו ןייז ףיוא גידנעקוק טינ

 יד ןופ ךאלטרעוו-ךעטש יד ןופ טקנערקעג רהעמו ןוא רהעמ ץלַא

 רעד טּפַאכעגפױא םהיא ןיא ךיז טָאה םעד ץוח ַא .עסערּפ

 ַא יו ,זָאנ רעד טימ םורַא טקעמש סָאוװ ,טקניטסניא רעקסנָאיּפש

 ןעניפעג וצ שנואוו רעד טנערבוצ ךיז טָאה םהיא ןיא .טנוה רעטוג

 ןיא רע ןַא ,ןעמָאנ םעד ְּךיז ןעברעוורע וצ ,געוו ןעניטכיר םעד

 ביוא ,ךָאנרעד ןוא ,ןעקעמשרעד וצ סָאד רעטשרע רעד ןעוועג

 ,גייווש א ןעכאמ וצ ,ןעביוא ןופ ןעלהעפעב ױזַא םהיא לָאז ןעמ

 ,רעטסינימ םעד ןופ ףעירב .ַא ףיוא גידנעטראוו ץלַא ךָאנ ןּוא
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 ןעטראוו ןוא ןערהֶאִי יד ךיז ןעטלעשרעפ רעבָא עגיהעפ יד ;עגיהעֿפ

 טאהענ טָאה רע ןוא .ןעפיוקראפ וצ ךיז טייהנעגעלעג יד ףיוא זיולב

 ;ףילרהע רַאגָאז ןעוועג זיא ןוא ,ןהעטשרעפ טנָאקעג ןוא ,לכש ַא

 ןעלָאװקעגנָא טָאה ןוא ,ןָאיסעּפָארּפ ןייז טאהעג בעיל טָאה ןוא

 רעמאק-סטכירעג ןייז ןיא םהיא טָאה עכלעוו ,טכאמ-לופ ןייז ןוֿפ

 -ייא ענייז זיולב .טייהיירפ ס'םענעי רעביא ןעגיטלעוועג טזָאלעג

 ; טפאשנערייל ןייז טמיוצעגנייא םהיא ןעבָאה ןעסערעטניא ענעג

 ַא ןוא ןעדרָא ןַא ןעמוקעב וצ טרַאגעג קרַאטש ױזַא טָאה רע

 -רע טייצ עטשרע יד זיולב ךיז טָאה רע ןַא ,זיראּפ ןיא ןעטסָאּפ

 רעזעיד ןיא תמא ןעליוה םעד ןעכוז וצ ןענינעגרעפ םעד טביול

 ָאד ןָאק רע זַא ,טלהיפרעד לענש טָאה רע רעבָא ; עטכישעגידרָאמ
 םהיא ןעמ טעוו רעטסנעפ עסיורג יד ןיא זַא ,טכעה ַאזַא ןעּפאכנָא

 .ּפָאק םער ןעביוהפיוא ןעזָאל טינ לָאמ ןייק ןיוש רשפא ראפרעד

 ןעגָארקעג סנעטייצעב טָאה יעזינעד עיס'מ זַא ,זיא תמא רעד

 -נֹוא יר ןופ ביוהְנֶא םייב רָאג רָאנ ;ךיֹוה רעד ןופ קנואוו ַא

 לָאז רע ,הצע יד ןעבענעג דניירפ ַא רענייז םהיא טָאה גנוכוזרעט

 -ץיטסוי םוצ זיראּפ ןיא ןעדנעוו ,ןעוו סָאװ ןעדייא ,רעפעב ךיז

 ךערּפשענ ןעגנַאל ַא טאהעג רע טָאה זיראּפ ןיא ןֹוא .רעטסינימ

 -כיוו ַא --- ,טָאמַאל-עימַאק עיס'מ ,רעטערקעּפ-?ארענעג םעד טימ

 עטונ עלא ןעגעיל סע דנעה יד ןיא ןעמעוו ייב ,טייקכילנעזרעּפ עניט
 ןוֿפ טייוו טינ ראגָאז טהעטש רעכלעוו ןוא ,סעלעטש עכיוה ןוא

 .ירעלויט יד ןיא ףָאה ןעכילרעזייק םעד
 רע ;שנעמ רענהעש ַא ןעוועג זיא ראטערקעס לארענעג רעד

 -ַארּפ טנעטסיסַא ןַא ןופ עלעטש רעד ןופ ןעננאפעגנָא ךיוא טָאה

 ךיז ןעבָאה בייוו ןייז ןוא עילימאפ ענהעש ןייז רעבָא ; רָארוק

 פוטיט םעד ןעטעבעגסיוא םהיא ראפ ןוא ןעווענ חירטמ םהיא ראפ

 .טאטוּפעד ןעּכילרעזייק ןוא ןָאינעל-ןערהע ןופ ןעטמאעב-סיורג ןֹופ

 יד וצ ןעמוקענ םהיא ךיז ןופ ןייֵלַא זיא עטכישעג רהָאמ יד

 -רעד סיּפע טָאה ןַאור ןופ רָארוקָארּפ רעכילרעזייק רעד .דנעה

 ואוו ,סעצָארּפ-דרָאמ םעד ןיא ןעקעטְש סיּפע ןעק ָאד זַא ,טקעמש

 -טסינַאמ רעד ןופ רעטכיר רעטלַא ןַא ןעוועגנ זיא רעטעדרָאמרע רעד

 םייב טנערפעגנָא טֹונ רעהירפ רעסעב ךיז טָאה רע ןוא ,רוטַאר
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 יר טָאה סָאװ ,ןעגעמראפ ַא ןופ רעציזעב ןוא ,ןזָאיגעל-ןערהע ןוֿפ
 "רַאש רעגיצומש ַא ןעוועג ן'תמא ןיא רָאנ זיא ,ןענָאולײמ הטרעוו

 ,טעטּפױהעב ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ;ןַאֿפַאל
 ,טרהיפעג טינרָאנ וצ ּךָאנ ?ייוורעד טָאה געשרָאפ יד יױװ יױזַא זַא

 -וצ ,ןיילַא ייצילָאּפ יד רונ יוװ גידלוש טינ רענייק םעד ןיא זיא

 ףאפנייא טָאה ם ןוא .רעטכיר-רוטארטסינַאמ יד טימ ןעמַאז

 ןָאק ןעמ סָאװ ,רעדרעמ ןעלופסינמייהענ םעד ןופ טכאטעג קזח
 ַא ןעוועג יקאט זיא סעקַאטַא עלא יד ןיא  .ןעכוזפיוא טינרָאג

 ףעיט ןעכָארקעג גנורעיגער רעד זיא סָאד ןוא ---,תמא לעקיטש

 .רענייב רעד ןיא
 ערעווש יד טלהיפעג רָאג ןיֹוׁש טָאה יעזינעד עִיּפ'מ ןוא

 ,סעציילּפ ענייז ףיוא ןעגעלעג זיא סָאװ ,םיײקכילטרַאװטנַארעּפ
 ןיילַא רע סָאוװ ,ראפרעד טכָאקראפ רהעמ ךָאנ ךיז טָאה רע ןוא

 -עג גנאל ןיוש טָאה ןוא ,ןָאיציבמַא ןַא םימ ןַאמ ַא ןעוועג זיא

 רעד ראפ ןענעק לָאז רע זַא ,גנושרָאֿפ עגיטכיװ אזַא ףיֹוֲא טראוו

 ןוא טייקגיניזפעיט ןייז ןופ ץנאלג ןעלופ םעש ןעזייוופיורא טלעוו
 ןופ ןהוו רעד .טגָאמראפ רע זַא ,טגָאז ןיילַא רע סָאװ ,עיגרענע

 טסירוי סלא טגידטעעג רע טָאה ,רעלדנעה-המהב ןעשידנאמרָאנ ַא
 ןעטסָאּפ ןייז ןעמוקעב םורא טייצ א ןיא טשרע טָאה ןוא ,ןַאַאק ןיא

 טייקגירעווש סיורג טימ ףיז .טָאה ןוא ,רוטארפסינאמ יד ןיא
 ןייז ?ייוו ןוא ףרָאד ןופ סיורא טמוק רע לייוװ ,טייבראענפיורא
 -עג טשרעוצ טָאה רע .ןערָאװעג םירֶא ךָאנ וצרעד זיא עטַאט
 רהָאי ןהעצ ןיא טשרע ןוא ,דווַאה ןּוא ֿפעיד ,יינרעב ןיא טנעיד
 רָארוקָארּפ ןעכילרעזייק ןופ ןעטסָאּפ םוצ טנעידרעד ךיז דע טָאה

 סלא ןאור ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא םעד ְךָאנ .רעמעדָאיןָאֿפ ןיא

 רהָאי ןהעצטכא עצנאג ןופ ףיולרעפ ןיא .- ; רָארוקָארּפ-טנעטּפיּפא
 ןיוש זיא רע ןוא .רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ןעוועג רע זיא

 -ראפ ענענייא ןייק-גידנעבָאה טינ ,ְךהָאי גיצפנופ ןעדָאװעג טלא
 ןעבָאה ןעטסנעידראפ עמירָא ענייז סָאװ ,קשח ַא טימ ןוא ,ןענעמ
 ןערהָאי יד טכארבראפ יױזַא ךיז רע טָאה ,ןעגידירפעב טנעקעג טינ-
 -עגָאלק א -- ,תוריכש עניילק ענייז טימ רוטארטסירנאמ רעד ןיא
 -נוא יד רונ ןעביילב ןעדירפוצ ןענָאק סע עכלעוו טימ ,עגאל עניד
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 == ישעיעקשקיעשב

 ןוא רעלענש קעוװַא ןיא ןוא ןזחסעג רהיר ַא ךיז טָאה גיצפנופ

 דנעשטסילב ,םנעטייוו רער ןיא ןעדנוָאוושרעּפ זיִא ןוא רעֶלענְש

 .ןוז רעד ןופ ןעלהארטשיביוטש ענרעדלינ יד ןיא

4 

 -עד עיס'מ טָאה ץרעמ טַאנָאמ ןיא ךָאו רעטייווצ רעד ףיוא

 ןעפורענסױרַא ךיז וצ רעדיוו ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד ,יעזינ

 ייז ,ןע'נערָאמנארנ ןופ רחָאמ םעד ןיא תודע עגיטכיוו עגינייא

 רעמַאק-ץיטסוי רעד ןיא טעניבַאק ןיא םהיא וצ ןעמֹוק ןעלָאז

 .ןַאור ןופ

 -נָא טָאה עידענארט ןערָאמנארנ יד טניז ,ןיוש ןעכָאװ יירד

 ,ןאור טרהירענפיוא טָאה'ס .רעדורעג ןעכילקערש ַא טכַאמענ

 -ָאה עכלעוו ,ןעננוטיײצ-סנָאיציזָאּפָא יד ןוא ,זירַאּפ טציירענפיוא

 עקסרעּפמיא יד ןעגענ ףּפמַאק-?הַאוו ןעקרַאטש ַא טרהיפעגנָא ןעב

 ?עקיטש טונ ַא טימ יוװ טצונעב טימרעד ךיז ןעבָאה ,ננורעיגער

 ,טנעהָאנ ןעוועג ןיֹוש ןענייז ןעלהאוו עניײמעגלַא יר .רהעווענ

 םעד טָאה סָאד ןוא ,ייז טימ לופ ןעוועג זיא קיטילָאּפ עצנאג יד ןוא

 ןענייז רעמאק ןעטריטוּפעד ןיא .רעניציה ךָאנ טכַאמענ ףּפמאק

 ןעמ טָאה ענייא ייב ; ןעגנוציז עשימרוטש רהעז ןעמוקענרָאפ

 יד ןופ טכַאמילופ ןוא עטכער יד ןענעוו טריטַאבעד קרַאטש

 ייב ןוא ;ןײלַא רעזייק ןופ ןָאזרעּפ יד' וצ עטריטוּפעד ייווצ

 -רעפ-ץנַאניפ יד ךילרעטיב טריקַאטַא ןעמ טָאה גנוציז רעדנַא ןַא

 -רע יד טרערָאפעג ןוא ןיעס ןופ טקעפערּפ םעד ןופ גנוטלאוו

 טקיש ןוא טָאנ טמהענ ָאד ןוא .הטאר-לאּפיצינומ א ןֹופ גנולהעוו

 רעקרַאטש זיא עיצַאטיגַא יד ; עידעגנארט ןערָאמנארגנ יד ֹוצ ייז

 , =בילנהעווענרעסיוא יד ןעגנאנעגמורא ןענייז ןעננאלק ; ןערָאװעג

 עיינ טימ סיורא נָאט ןעדעי ןענייז ןעננוטייצ יד ןוא ;עטס

 טייז ןייא ןופ .גנורעינער יד ריפ עכילדעש עלא רעבָא ,תורבפ

 רעהענניירא רעטּפָא ןַא ,רעטעדרָאמרע רעד זָא ,טרעהעג ךיז טָאה

 רידנאמָאק ,רעטכיר-טארטסינאמ רעטלַא ןַא (*,עירעלויט יד ןיא

 רעשיברַאנַאמ רעד ןיא ענינעק עשיזיוצנאהפ יד ןהפ ץַאלַאּפ רעד (=

 - -.רעצעזרעביא רעד -- ; דיי רֵּקִנֲארפ
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 ? גיוא ףרַאש ַאזַא רָאג סע טָאה רעוו ,ךילקריוו ןּוא --
 רימ --- ,טקרעמעב שאק עיס'מ טָאה -- ,טינ טכַאמ'ס ---

 -וורעטנוא רעד .ןעטקאפ עגיטכיוו יַאס יו יַאס ָאד ןעבָאה

 םעד ןיא ןערעוו רערהָאלק ןעפלעה ןיוש ךייא טעוװ רעטכיר-סגנוב

 רימ טגָאז ,ָאבור עיס'מ ןוא עיטנַאל עיס'מ ....רעטנָאלּפ ןעצנַאג

 ןענָאק ךייא לָאז'מ ,סיוא ךיז ןענייל ןעמענ ערעייא יוװ גיטכיר

 .ןיירא טכירעג ןיא ןעפור ךילטקניּפ

 זייווכעלסיב ךיז זיא םלוע רעגירעגיינ רעד .טגידנעעג ,ןיוש

 זיא עיצנַאטס רעד ףיוא טייברא עכילנהעוועג יד ןוא ,ןעגנַאגוצ

 טזומעג רעטשרע רעד ךיז טָאה ָאבור .גנַאג רהיא קעװַא ךיז

 ענינייא ; גיצפנופ רהוא ןיינ ּפָא טהעג רעכלעוו ,גוצ םוצ ןעלייאוצ

 טָאה רע .רעצעלּפ ערעייז ןעמונראפ ןיוש ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ

 עלא יוװ רעקרַאטש --- ,דנַאה יד ןוהטעג קורד ןעקרַאטש ַא ן'קַאשז

 ראפ ; ן'ענירעוועס טימ ןהעג וצ ןעמוקעגסיוא זיא ן'קַאשז ,לָאמ

 ןוא ,עקעּפ ןוא ענעמָאליפ ,עלבעל םַאדַאמ ןעגנאגעג ןענייז םהיא
 ; ערעדנא יד וצ ענייא ןעקשוש ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה

 יורפ עגנוי יד ןערהיפרעטנוא זומ רע זַא ,טנעכערעג טָאה קַאשז

 יד ריפ ּפערט יִדו זיב עמרָאפטַאלּפ יד ןופ גנעל עצנאג יד רעביא

 ; טַאהעג טינ רע טָאה ןעדייר וצ רהיא טימ סָאװ ; עטלעטשעגנָא

 ייז ןעשיווצ יו ךיילנ ,רהיא וצ ןעניוצעג סיּפע רעבָא םהיא טָאה'ס

 .גנודניברעפ ַא סיּפע ןעוועג ןיוש טלָאװ

 עלעה יד ; רעכילהערפ ץלַא ןערָאװעג גָאט רעד זיא ?ייוורעד
 רעיולב רעד ןוא הירפ-רעד-ןיא ןופ ןַאמוט םעד ןעמוקעגייב זיא ןוז

 רעכלעוו, םי ם'ןופ טניוו רעדי ןוא .רהָאלק ןעוועג זיא ?עמיה

 טכיוהעגניירא טָאה ,סולפוצ םעד טייז טקרַאטשראפ ךיז טָאה

 | | ,ץלַאז ןופ טייקשירפ ַא טימ
 טקרעמעב רעדיוו קַאשז טָאה ,רהיא טימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 -עב ,רענעקָארשוצ ,רעליטש ַא --- ,ןעגיוא ערהיא ןופ קילב םעד

 .ןעצראה ן'ראפ ףעיט ןעמונעג םהיא טָאה'ס ןוא ;קילב רעדנעט

 סע טָאה ָאבור ;ףייפ רעטכייל ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 -טנעעג טָאה וויטָאמָאקָאל רעד ,לַאנגיס םעד גוצ םעד ןעבעגעג

 רהוא ןיינ ןופ גוצ רעד ןוא ,ףייפ םענעגניוצעג ַא טימ טרעפ
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 .ןעפָאלעגייבראפ זיא גוצ רעד ןעוו טקרעמעב סיּפע ,ךיז טכאד

 ןופ טלעגנירעגמורַא םהיא טָאה'מ  .ךָאק ַא ןערָאװעגנ זיא'ס

 -רעביא ןערָאװעג רעטשרע רעד זיא ןיילַא רע ןוא .ןעטייז עלא

 טָאה רע .רעטרעוו ענענייא ענייז ןופ ןעקָארשרעד ןוא טשאד

 ןייָלַא רע ?ננוצ ן'ראפ טּפעלשענ םהיא טָאה רעוו .טרעטיצעג

 לעיפ ױזַא טָאה רע .ןעגייווש וצ טכַאמעגבָא ךיז ייב ךָאד טָאה

 רָאג ,רעטרעוו יד ןענייז ךָאד ןוא ! ןעדייר וצ טינ עדנירג עטוג

 ןעבָאה ןעניוא ענייז ןעוו ,ליומ ןופ סױרַא םהיא ,ןעסיוו ןייז ןהֶא

 םָאד ןעמונעגוצ גיטסַאה טָאה יז .יורפ רעד ףיוא טקוקראפ ךיז

 ףיוא ןעלעטשוצנָא ייז ידכ ןעניוא עטנייוורעפ ערהיא ןופ לעכיט

 .רעסערג ּךָאנ ןערָאװעג רהיא ייב ןענייז.ןעניוא יד .םהיא

 ;טקורעגוצ גיטסַאה ךיז טָאה רַאסימָאק רעדי

 ? ןעהעזעג רהיא טָאה סָאװ ? סָאװ --

 ,סילב ןעטננערטשעגנָא ס'ענירעוועס רעטנוא ,קַאשז ןוא

 ןעטכַאמרַאּפ םעד --- : ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ,טלהעצרעד טָאה

 רעד ןיא טייקלענש עלופ ידמטימ דנעהילפ ןוא ןעטכיולעב ,עּפֹוק

 ,רענעמ ייווצ יד ןופ רעטכיזעג יד ןופ קילבנָא םעד ןוא ,טכַאנ

 רעד ןיא רעסעמ ַא טימ רעטייווצ רעד ןוא ןעפרָאװעגמוא רענייא

 .דנַאה

 -וק ,טרעהעגנייא ךיז ָאבֹור טָאה בייוו ןעבעל גידנעהעטש

 .ןעניוא עגירנעצנַאט ,עסיורג ענייז טימ ן'קַאשז ףיוא גידנעק

 --- ?רעדרעמ םעד ןענעקרעד ,סע טסייה ,רהיא טנָאק --
 .טנערפעג רַאסימָאק רעד טָאה

 .טינ ךיא ביולג סָאד ; ןיינ ,הֶא ---
 ? עזולב ַא רעדָא ָאטלַאּפ א ןיא ןעגנאגעג רע זיא ---

 ַא :רונ טנעכערעב ?ןעגנָאז ךייא סע ךיא ןָאק יו ---

 (*!רעטעמָאליק גיצכא רשפא ןופ טייקלענש יד טיט טהענ גוצ
 ...! העז העג

 -עג קוק ַא ,ןעליוו םענעגייא רהיא ןעגעג ,טָאה ענירעוועס

 : ןענָאז וצ הרובג יד טַאהעג ךָאנ טָאה רע ןוא -; ן'ָאבור וצ ןוהט

 .רעצעזרעביא רעד -- .העש ַא טסרעוו 75 ַא יב (*
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 ןוא דרָאמ םעד ןעגעוו תוישעמ עלא יד ןעכָארקעג טינ ּפָאק ןיא

 טשאררעביא רָאנ טָאה םהיא .רעשמ ייבאד ךיז זיא'מ סָאװ

 ֿביילג ןעלאפעגניירא ָאד זיִא רע סָאװ ,טגערענפיוא קרַאטש ןוא

 ףיוא ןעסיוטשעגנָא רעדעיױו ךיז טָאה ןוא גנוכוזרעטנוא רעד וצ

 ,ןעניוא יד רַאֿפ ןוהטעג ?עדניווש ַא םהיא טָאה סָאװ ,עּפוק יד

 טקערטשעגסיוא טָאה רע .שינרעטסניפ יד ןיא גידנעהילפייבראפ

 םולב עטּפעלקעגוצ קיטש םעד ףיוא ןוהטעג קוק ַא ןוא ּפָאק םעד

 ןעהעזעג ןעגיוא ענייז ראפ רע טָאה רעדיוו ןוא ; ןעשיק ן'פיוא
 םעד ,לענוט םייב ,ךָאנרעד ,לעיצעּפס ,ןוא דרָאמ ןופ ענעצס יד

 םענעטינשוצ םעד טימ ,עיניל-ןהאבנעזייא יד ןעבעל טגעלוצ ,תמ
 ...זלַאה

 ן'ָאבור ןעהעזרעדו סָאה רע ןוא ,טרהעקעגבָא ךיז טָאה רע
 וצ םהיא טרעהעגנפיוא טינ ?ייוורעד טָאה עקעּפ .יורפ רעד טימ

 יד סָאװ טימ ןוא ,ןוהטעגבָא ךיִז טָאה ָאד סָאװ ןעלהעצרעד

 ןערהָאפסיורא רעייז ,עטכישעג רעד ןיא טשימראפ ןענייז ס'ָאבוד

 יו ןוא ,ןעטעדרַאמרע םעד טימ נוצ ןעבלעז םעד ןיא זיראּפ ןופ

 רָאּפ ַא טדערעג קלָאפ רֶאּפ םעד טימ טָאה רעכילקילגנוא רער

 רע טניז ןוא ,טנעקענ קַאשז טָאה ן'ִאבור .ןַאור ןיא רעטרעוו

 יורפ יד .דנעה יד טּפָא ךיז ייז ןעקירד ,נוצ רווַאה םעד טרהיפ

 ,ןעיורפ ערעדנַא עלא יוװ ןוא ,סנעטייוו ןופ טנעקעג רע טָאה

 ןיא הּפילק עכילקערש יד רעביא ןעדיימסיוא ךיוא יז רע טגעלפ

 ןייוועג רהיא טימ טרהירעג םהיא יז טָאה טציא רעבָא .םהיא
 עיולב ערהיא ןופ טייהנעקָארשוצ עליטש יד טימ ,טײקסַאלב ןוא

 רהיא ןופ טָאה רע .רָאה עצראווש עססַאמ ידו רעטנוא ןעגיוא

 -רעביא ןוא טכארטרַאפ ךיז טָאה ןוא טזָאלענּפָארַא טינ גיוא ןייק

 יד ןוא רע .,,רעהַא יז טמוק יוװ ,טגערפעג ךיז רע טָאה טשַאד

 -עגפיונוצ ָאד ייז ןעגנוריסַאּפ יד ןעבָאה ױזַא יוװ ןוא ,סָאבור
 -בענ טשרע גידנעמוק ייז --- ,עּפוק עטגיטולבראפ יד ראפ טרהיפ

 .ןעטנַארַאב ןופ רעהַא נידנעמּוקנֶא טשרָאקָא רע ,זיראפ ןופ ןעט

 ןיא טגָאזעגסיורא רע טָאה -- !סייוו'כ ,סייוו'כ ,הֶא --=

 טרָאד ךָאד ןיב ךיא --- .רעצייה םעד גידנענַָאלשרעביא ,ךיוה רעד

 ,בָאה ךיא ןוא ,טכַאנ ייב ןעטכענ ,לענוט םייב ,ןעוועגנ ןייֵלַא
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 .טגָאזעג רע טָאה יורפ ןייז וצ גידנעדנעוו ךיז ןוא

 *עג ױזַא ךָאד טָאה'ס ?ערעייהט ןיימ ,רשפא ,ןיינ --

 : .ןייז טנָאק

 יד ייּב לעכיט סָאד גידנעטלַאה ,ענעכָארּבוצ א ,ענירעוועפ

 ; טלָאהרעדיױװ טָאה ,ןעגיוא

 .ןייז טנַאקעג ױזַא טָאה'ס ,סיוועג ---

 ףעבָא  .גנוזייווטָא עלעקיטש ַא סיפע ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ןעבָאה רעטקיימ-ןָאיצנַאטפ רעד טינ ןוא רַאפימָאק רעד טינ

 טקוקעגנָא זיולב ךיז ןעבָאה ייז .קנַאדעג רעייז טגָאזעגפױרַא טינ

 ירער ךיוא ךיז טָאה םלוע ןעשיווצ .קילב ןעדנעטיידעב ַא טיִמ
 יח זיא טימרעד ןַא ןענַאטשראפ טָאה'מ ;רהיר ַא סיּפע טלהיפ

 יענ ךיז טָאה ןעדעי ןוא ;טגנידנעעג ל?ייוורעד גנוכוזרעטנוא

 -רע ןייז טאהעג טָאה רעדעי ןּוא ; גנוניימ ַא ןעגָאזסױרַא טלעוו

 והענמורא ןעמונענ ןעבָאה ןעננוניימ ענעדעישרעפ ןוא ,גנורהעלק

 הָאנ ,ךיז טכַאר ,ןעמ טָאה טייצ ?עקיטש ַא ףיא םלוע ןיא

 ןעוועג ןענייז עטלעטשעגנָא עלא ,עיצנַאטּפ רעד ןָא ןעפענרעפ
 ןעווענ ןענייז עלא ןוא .עמארד רעד ןיא ןוהטראפ ,ןָאנַאװ םייב

 ןּופ גוצ רעד טקורעגניירא ךיז טָאה לאזקָאװ ןיא ןעוו ,טניוטשרע

 יד ןענעפע ,ןעפיול ןעמונענ-טָאה'מ .גיסיידד-זוא-טכַא רהוא ןייֵנ

 יח .ןערישזַאסַאּפ םָארטש ַא סיורא ןיא'ס ןוא ;סענָאגַאװ

 םעד םורא ןעהעטש ןעבילבעג ;ןענעווטסעד ןופ ,ןענייז עגירעניינ

 -טקניּפ סיורג בעיל טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא סלַא ,רעכלעוו ,ראסימַאק

 *ופבראפ יד ןעקוקעב עּפוק ןיא ןיירא ?ָאמַא ףָאנ זיא ,טייקכיל

 .ןעשיק עטניט

 וצ גידנעדער ,דנעה ידו טימ טכַאמענ טָאה רעכלעוו ,עקעּפ

 ;טסינישַאמ ןייז ןעהעזרעד טָאה ,עלםעל םַאדַאמ ןוא ענעמַאליפ

 זיא ןוא גוצ םעד ןופ ןעכָארקעגּפָארַא זיִא רעכלעוו ,עיטנאל קאשז

 טָאה עקעֶפ .עטלעמאזראפ יד גידנעטכארטעבכ ,ןהעטש ןעבילבענ

 *ענ טינ ךיז טָאה רענעי רעבָא .דניה יד טימ טכַאמענ םהיא ּוצ

 .ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ןעסָאלשעב ךיז קַאשז טָאה ךילדנע .טרהיר

 . רעצייה ןייז טנערפענ רע טָאה -- ? זיא סָאװ --

 םהיא זיא'ס ןוא ,ןענערפ טפראדעב טינ םענייק ייב טָאה רע .



 יי איי +

 . 1 ַאלַָאז לימע

 טינ רענייק טָאה ןַאור ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא זַא ,רעכיז רהיא

 יו םעד ְּךָאנ ,עּפוק ס'ןערָאמנַארנ עיס'מ ןיא ןיירַא טנַאקעג

 .ןָאגַאװ ןיא ךיז וצ קעװַא טנייז רהיא

 -דָאפ טינ ָאבור טָאה עגארפ אזַא זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא'ס

 ןיא טייצ רעצנאג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןוא ,ןעהעזעגנסיוא

 טינ רע טָאה רעפטנע ןעטיירגעגנָא ןייק ; טשימוצ ןערָאװעג רע

 .ןעסָאלשטנענוא בייוו ן'פיוא ןוהטעג קילב ַא טָאה רע .טאהענ

 ,ןערהיט יד טכאמעגוצ טָאה'מ ....טינ סע קנעד ךיא ,הֶא --

 -ניירא טאהעג טייצ םיוק ,םיוק ןעבָאה רימ ןוא ,ןוהטעג ףייפ ַא

 ןעוועג סָאד זיא םעד ץוח ַא ןוא ....ןָאנַאװ ןעזנוא ןיא ךיז ןעּפאכוצ

 -- ,ןהעגניירא טנָאקעג טינ רענייק ךָאד טָאה ,עּפוק טאווירּפ ַא

 ....רימ ךיז טכוד ױזַא

 סיורג ױזַא לָאמַא טימ ןענייז ןעניוא עיולב ס'יורפ ןייז

 טָאה רע זא ,טעשטרַאטסענסיוא יוזא ךיז ןעבָאה ןוא ןערָאװעג

 .דער ענעגייא ענייז ראפ ןעקָארשרעד ךיז

 -עג רע טָאה -- ,טינ ךיא ןיב רעכיז -- ,רשּפא ןּוא --

 טנַאקעג ךָאד רעצימיא טָאה רשפא --- ,קירוצ ןעהערד טלָאװ

 .שינעּפוטש ַאזַא ןעוועג זיא'ס ....ןיהַא ןיירא

 זיא רעכילטייד ץלַא ,טלהעצרעד טָאה רע רעטייוו סָאװ ןוא

 ןיא עמיטש ןייז ןוא ,ןץיורית רעיינ רעד ןעיָאו;עג ּפָאק ןיא םהיא

 .רעדהָאלק ןערָאװעג

 -יורג רעד ןייז טלָאזעג טָאה רוואה ןיא ךֶאד טסייוו רהיא ---

 רימ ...זייװנעסַאמ ןערהָאפעג זיא םלוע רעד ןוא ,טסעפ רעפ

 ןופ ןערישזַאסַאּפ טימ ןעסיײרמורַא טזומעג טישּפ ךיז ןעבָאה

 -ניירא טינ ךיִז ןעלָאז ייז ,סאלק ןעטירד ןופ ראגָאז ןוא ןעטייווצ

 ּפַאנק עיצנַאטס יד ךָאנ זיא וצרעד ןוא ....עּפוק רעזנוא ןיא ןעסייר

 ךיז טָאה'מ ; ןעהעז טנָאקעג טינרָאנ טָאה'מ ; ןעטכיולעב סָאוװ

 םייצ ךָאק ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,ןעירשעג טָאה'מ ,טּפוטשעג

 ךָאד ןעק'ס ,רהיא טסייוו ,טרָאװ ןיימ ףיוא ןוא ....ןערהָאפסױרַא

 עב ראגָאז רעדָא ךיִז ראפ ץַאלּפ ַא גידנעניפעג טינ זַא ,ןייז יאדוא

 טּפַאכעגניירא רעצימיא ךיז טָאה ,שינעּפוטש יד טימ ךיז גידנעצונ !

 ,טונימ רעטצעל רעד ןיא עּפוק ידו ןיא
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 םהיא טימ טָאה --- !ךילנהעוועגרעסיוא רָאג יקַאט רעבָא ---

 .ידַאבַאד עיס'מ טמיטשעגנייא

 .ןעסָאלשעב ָאבור ךיז טָאה ָאד ןוא

 רעכלעוו ,גוצ-לענש רעד וַא ,רעכיז ךיוא ןיב ךיא ןוא --
 ,ןעטנַארַאב ןוא ןַאור ןעשיווצ ּפֶא טינ ץיגרע ןיא ךיז טלעטש

 ךיא ןוא ,טייקלענש עכילנהעוועג ןייז טימ ןעגנאגעג ךיוא זיא

 ,סע גָאז ךיא ....! טקרעמעב טינ ךָאז ערעדנָאזעב םוש ןייק בָאה

 ןוא ןיילא ןענייז רימ זַא ,ןעהעזרעד רונ בָאה ךיא יוװ ױזַא לייוו

 סָאד טנעפעעג ךיא בָאה ,עּפוק ןיא ָאטינ זנוא טימ זיא רענייק זַא

 -עג טוג בָאה ךיא ןוא ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורראפ ןוא רעטסנעפ

 -ייה שיור ןעדעי טרעהעג טונ בָאה'כ ,טפיול גוצ רעד יװ ,ןעהעז

 ךיא בָאה ,ןעטנַארַאב ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ זַא ןוא ...םענ

 ,רעיסעב עיס'מ ןעהעזרעד עמרָאפטַאלּפ רישזַאסַאּפ םעד ףיוא

 ןיימ ןעמונענרעביא רימ ןופ טָאה סָאװ ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד

 ןעבָאה רימ ןוא ןוהטעג ףור ַא םהיא בָאה ְךיא ןוא ,עלעטש

 ףיוא טלעטשענפיורַא ךיז טָאה רע ןוא ,רעטרעוו רָאּפ ַא טדערעג

 ןיימ ,ָאי א ...דנאה יד טקירדעג רימ ןוא ןָאנאו ןופ לעּפערט םעד

 רע ,ןענערפ םהיא ןוא רעיסעב עיס'מ ןעפור ןָאק'מ ?ערעייהט

 .ןעגָאז ךיוא סָאד טעוו

 רהיא ,טרענייטשראפ יוװ ןוא ךיילב ץְלַא ךָאנ ,ענירעוועס

 סָאד ךיוא טָאה --- ,רעיורט ןיא טליוהעגנייא םינּפ רעטאקילעד

 .ןאמ רהיא ןופ רעטרעוו יד טציטשרעטנוא לָאמ

 .ןעגָאז ךיוא סָאד טעוו רע ,אי ---

 טינ ןניז ןייק גנוגידקושעב ןייק ןיוש ןָאק ןָא טציא ןופ ןוא

 ןיא טצעזענפיורא רעדיוו ךיז ןעבָאה סָאבור יד ןמז ?כ ,ןעבָאה

 ייז טימ ךיז טָאה ןעטנַארַאב ןיא ןוא ,עּפוק רעייז ןיא .,ןַאור

 טָאה ָאבור סָאװ ,דשח ַא ןופ קיִלבנֶא רעד .דניירפ ַא טסירגעג

 ּ?ָאמַא טימ זיא ,ןעניוא יד ןיא ןעמעלא ייב טהעז רע זַא ,טניימעג

 -ערג ךָאנ ןערָאװעג גנורעדנואוורעפ רעייז זיא ראפרעד .;קעװַא

 - ןוא ערעסערג ַא ץלַא ןערעוו ןעמונענ טָאה עטכישעג יד ,רעס

 .סינמייהעג ערעסערג

 טייז --- ,ראסימָאק רעד ןעפורעגבָא ךיז טָאה --- ,טרעה ---
- 
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 טקירדעגסיוא טָאה ןוא ,ןעביירש וצ טרעהעגפיוא טָאה רַאפימָאק

 : גידנעגערפ ,גנורעדנואוורעפ עניימעגלַא יד

 יד ןיא ןעוועג טינ זיא רענייק זַא ,רעכיז טייז רהיא --

 .ןערָאמנַארג עיס'מ טימ עּפוק

 , !רעכיז טולָאסבַא ןיוש זיא סָאד ,הֶא --

 "קעפ םעד ןופ ,רעטיצ ַא טּפַאכעגנָא טָאה םלוע םעד ןוא
 -עג זָאלב א ןעדעי ףיוא טָאה ,טרעהעג ָאד ןעבָאה ייז סָאװ ,טער

 ץרעביא ךורקס ַא רעבירא זיא ןעדעי זא ,דחּפ ַאזַא טימ ןוחט
 ָאט ,ןייֵלַא רענייא ןעויעג זיא רעטכיר-טּפיוה רעד ביוא .בייל

 ןעפראווסיורא ןאד ןוא ןעדרַאמרע טנעקעג םהיא טָאה עשז-רעוו

 ץיגרע ךיז טָאה גוצ רעד רעדייא ,רעטייוו סעגנעיל יירד ,עּפוק ןופ

 ? טלעטשעגבא רעדעיװ ואוו

 טָאה גנוצ עזייב ס'ענעמָאליפ זיולב ..ןעגיוושעג ןעבָאה עלַא

 : טגָאזעג

 : ? סָאד ךיז טקישעג יװ ---

 רע ןוא ; םהיא ףיוא ןעקוק עלַא זַא טלהיפרעד טָאה ָאבור

 ןֹוא ,ףױרַא דרָאב יד ןעסירראפ ,ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה

 ,יקַאט , : טגָאז רענייא יו ,ןוהטעג קוק ַא ךיוא רהיא ףיוא טָאה
 טקרעמעב רע טָאה ן'ענעמַאליפ ןעבעל ."? סָאד ךיז טקישעג יו

 יד ןעסירראפ ךיוא ןעבָאה ייז ןוא ,עלבעל םַאדַאמ ןוא ן"עקעּפ

 טָאה'מ ; םהיא ףיוא טלעטשעננָא ךיז ןעבָאה ןעגיוא עלא .ּפעק

 יו ךיילג ,טקוקעג םהיא ףיוא טָאה'מ ;  סיּפע ךָאנ ףיוא טרַאװעג

 -נייא ןַא סיּפע ןעקרעמעב טנָאקעג ןעמ טלָאװ ןָאזרעּפ ןייז ףיוא

 -עג רעבָא טלָאװ סָאװ ןוא ןעסענראפ טָאה רע סָאװ ,טייהלעצ

 םעד ןוֿפ ןעקילב יד ןיא .סינמייהעג עצנאג יד ןערעלקרע טנָאק

 זיולב ,ןענידלושעב וצ םהיא ןופ רכז ןייק ןעוועג טינ זיא םלוע

 ,טכודעגבָא ךיז טָאה םהיא רעבָא ; טייקנירעיגיינ ערעייהעגנוא

 ַא ,דשח עלעקיטש ַא סיפע ןעגיוא ערעייז ןיא טקרעמ רע זַא

 עטסעדנימ יד רעביא טייהרעכיז ַא ןערעוו ךָאנ ןעק סָאװ ,קעפייווצ

 .טייקגיגיילס
 .שָאק עיס'מ טלעמרומעג טָאה --- ! ךילנהעוועגרעפיוא --
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 רשפא ,ןיינ ....טעניבַאק ןייז ןופ רהיט רעד זיב שזַא טיילגעב זנוא
 --- 4 ערעייהט

 .רהיט רעד זיב ,אי --

 ןעבלעז םעד ןערהָאּפענפױרא יקַאט ןענייז רימ ןוא ---
 -נוא ןיא ץַאלּפ ַא ןענופעג ךיז ןעבָאה רימ רעדייא ....טכַאנרַאפ
 ,ּפָארדנַאװ עיס'מ טימ טדערעג ל?ייוורעד ךיא בָאה ,עּפוק רעז
 .טקרעמענ טינ רָאג ךיז בָאה ךיא ןוא ,רעטסיימךןָאיצנַאטס םעד
 רימ זַא ,טניימענ בָאה ךיא סָאװ ,טרענרעעג זיולב טָאה ךימ

 טציז ,ךיא העז ,לעקניוו ןיא ןוא --- ,עּפוק רעד ןיא ןיילַא ןענייז

 ,טקרעמעב טינ רעהירפ בָאה ךיא סָאװ ,עמַאד עדמערפ ַא רָאג
 ייווצ ּךָאנ ןיירא ןעמוק ,ןערהָאפסױרַא ן'ראפ ןיוש ,ךָאנ וצרעד ןוא
 -רָאנ ןיוש רהעמ ךיא בָאה ןַאור זיב .קלָאפ רַאּפ ַא סיּפע ,ןָאזרעּפ
 -ייז רימ ןעוז ,אפונ ןַאור ןיא רעבָא ....סרעדנָאזעב ןעהעזעג טינ
 -וצסיוא ?עסיבַא ךיז עמרָאפטַאלּפ יד ףיוא ןעננאנעגסיורַא ןענ

 עיס'מ --- ?רימ ןעהעזרעד ןעמפעוו --- רעדעילנ יד ןעכיילג

 .ןערעזנוא ןופ סענָאנַאװ רעיפ רעדָא יירד זיולב ,ןערָאמנַארג

 -ענ טניוטשרע ןענייז רימ ,עּפוק ןייז ןופ רהיט ןיא טהעטש רע
 -טּפױהי עיס'מ ,רעהַא רהיא טמוק יוװ ! ךייש ,שטייטס , .ןערָאװ
 טינ וליפַא ךיז טָאה .זנוא ....! טעטראוורע טינרָאג ? רעטכיר

 טּרהעלקרע ....."גוצ ןעבלעז םעד טימ ןערהָאּפ ריִמ זַא ט'םולח'ענ
 ןוא ,ףייפ ַא ָאד ןוא ....עשעּפעד ַא ןעמוקעב טָאה רע זַא ,זנוא רע
 ;ןענָאז ךייא ריימָאל ,ואוו ,עּפוק ןיא ןיירא לענש ךיז ןעלייא רימ
 ןענייז ןערישזַאסַאּפ ערעדנַא יד לייוו ,ןעוועג טינ רענייק ןיוש זיא
 ייז ְךָאנ רימ ןעבָאה טקנעבעג ןוא --- ,ןַאור ןיא ןעכָארקעגּפָארַא
 -רָאג ,ךיז טכַאד ,זיא רהעמ ;סעלא זיא סָאד ןוא ....טינ יאדוַא
 ? טינרָאנ רהעמ ,ערעייט ןיימ ,הֵא --- ; ןהעשענ טינ

 .טינרָאנ רהעמ ,ןייג ---

 טכאמעג ןעבָאה ,טלהעצרעד טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו ענייז

 זיא סָאד ?הָאוװבָא ,עדנעזעוונא יד ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש ַא
 -רעפ ניטכיר טלָאװעג ןעבָאה עלא .ךאפנייא ױזַא ןעוועג סעלא
 רעד .רעליימ ענעפָא טימ טרעהעג ןעבָאה עלא ןוא .,ןהעטש
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 טָאה ,טרהירעג ןוא טנערעגפיוא ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס' רעד ןוא

 .טשימעגניירא ךיז

 רימ ....ןעהעזוצוצ םָאד רעווש זיא ךייא ביוא ,םַאדַאמ ---

 ....רעיורט רעיא. ןיא ,ךוָיא ןעהעטשרעפ

 -נוא ראפימָאק רעד טָאה --- ,רעטרעוו ייווצ זיולב ,הֶא ---

 .םייהַא ןהעג ןעזָאל ָאבור יורּפ ןעלעוז רימ ןוא --- ,טּפַאכעגרעט

 .ןעלהעצרעד וצ רעטייוו טלייאעג ךיז טָאה ָאבוה

 ענעדעישרעפ ןופ טדערעג ןעבָאה רימ יוז ,ָאזלַא ,ןוג ---

 ןייז ףרַאד רע זַא ,טנַאזעג ןערָאמנַאדנ עיס'מ זנוא טָאה/ ,ןעכַאז

 ַא טימ סיורא טרהָאּפ ןוא ,רעטסעווש ןייז ייב ,ליונַאוד ןיא

 ןייז ןעבענ ,ןעגיוא יד ראפ יו רימ טהעטש רע ...,רעטעּפש גָאט

 ....יורפ ןיימ טציז ָאד ןוא ,ָאד רענייטש ַא ,ץיז ךיא .שיט-ביידש

 טרהָאּפ רע זַא ,טנַאזעג טינ רע טָאה ,ערעייט ןיימ ,רשפא ןיינ

 ? הירפ רעד ןיא ןענרָאמ' סיורַא

 .הירפ רעד ןוא ןעגדָאמ ,אי ---

 טימ ןענעכייצרעפ ןיא ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,שָאק עיס'מ' !

 .ּפָאק םער ןעביוהעגפיוא לָאמַא טימ טָאה ,טפיטשיילב ןיײז

 רָאנ ךָאד זיא רע ? הירפ רעד ןיא רעטעּטש גָאט .ַא ,יוו ---

 ! טכַאנדַאּפ ,גָאט ןעבלעז םעד ןערהָאּפעגסױרַא

 טרעפטנעעג טָאה -- !ןעלהעצרעד) ךייא ךימָאל טֶא --

 םעד קירוצ ןערהָאפ רימ זַא ,טרעהרעד רעבָא טָאה רע זַא --- .ָאבור

 ןוא טכארטעגרעביא םיצולּפ רע טָאה ,טכַאנדַאפ ,גָאט ןעבלעז

 ,גוצ-לענש ןעבלעז םעד טימ ןערהָאפ ךיוא טעוװ רע זַא ,טגָאזענ

 רעטייוו ןערהָאפ ןעלעוז םהיא טימ לָאז יודפ ןיימ ביוא ,רימ סָאװ

 נעט עכילטע ףיוא טסַאנ ןצ ןעביילב ןָאק יז ואוו ,ליװַאוד זיב

 רעבָא .םייהַא ןעמוקענ ןיוש זיא עכלעוו ,רעטסעווש ןייז ייב

 ןוא ,ןעגרָאזעב וצ סָאוװ גונעג טַאהעג ךיוא ױזַא טָאה יורפ ןיימ

 ??ענירעוועס ,טנאזטנע ךָאד טסָאה ....טגאזטנע ךיז טָאה

 .טגאזטנע םהיא .בָאה'כ ,אי -- 

 ,...זנוא וצ ךילדניירפ דהעז ןעוועג זיא רע ,רהיא טהעז --

 טָאה רע ;רימ טימ טריסערעטניארעפ ךיז רע טָאה ךָאנרעד
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 יז .טירט עצרוק ,עגיהור טימ ןעגנאגענ זיא ענירעוועס

 רעטנוא ,עמרָאפטאקלּפ יד ןופ:עדנע יד זיב ןהענ טפראדעג טָאה

 טינ טָאה יז ןוא .:עדנעזעװנַא יד ןופ ןעקילב .עגירעגיינ יד

 עלעכיט רהיא ןעטלַאהעג זיולב טָאה יז ; הטומ םעד ;ןעדָאלראפ
 ןטרעּהעג ןיוש טָאה יז לייוו ,רעיורט סיורג ןופ ןעגיוא יד ייּב

 ןופ דיילק ַא ןיא ןוהטעגנָא .ןעוועג זיא רעטעדרָאמרע רעד רעוו

 ןיוש ,ךיז טּכַאד ,יז טָאה ,טנאגעלע רהעז ןוא ,לָאװ עצרַאװש

 עטכידעג עערהיא .;ועטעהט?הָאװ רהיא ךָאנ רעיורט ןענָארטעג

 טָאה יז ?ייוו ,ןוז רעד ןיא טרעצעילנעג ןעבָאה רָאָאה .עצרַאװש

 טינ ;ּפָאק םעד ןעלעיהוצנָא ךיז ןעמונעג טינ טייצ ידו וליּפַא ךיז .

 ;עליטש עניוזַא --- ,ןעגיוא עיולב ערהיא .טלעק יד ףיוא גידנעקוק

 ןעדעי ייב ןעּבָאה -- ,ןערערט טימ .טצענעב ןוא עעגירעיורט

 .רהיא וצ דייּקטימ ןעפורעגסיודַא

 טימ טגָאזעג ענעמָאלעפ טָאה --- ,ןענייוו יאדוא געמ יז ---

 ןעוו ,ןעקורסיורא ןיוש ייז ןעמ טעוו .טצעי --- ,ליומ בלַאה ַא

 :ןעברָאטשענבָא זיא טָאג רעטונג רעייז

 ןופ רהיט רענעּפָא רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ענירעוועפ זַא

 גידנעזָאלּפָארַא טינ ?ייוורעד םלוע רעצנַאנ רעד ןוא --- ,עּפוק יד

 -נאנענסיורא ָאבור ןוא שָאק עיס'מ ןענייז --- ,רהיא ןופ גיוא ןייק

 ;ןעלהעצרעד ןעמונעג דלַאב טָאה ָאבור ןוא ;ןָאנַאװ םעד ןופ ןעג

 .טסייוו רע סָאװ

 ךיילנ ,הירּפ רעד ןיא ןעטכענ ,ערעייט ןיימ ,רשפא ןיינ ---

 -עג קעװא רימ ןענייז ,זיראּפ ןיא ןעמוקעגנָא רונ ןענייז רימ יוװ

 ַא ןייז טזומענ ןיוש טָאה'ס ....ןערָאמנַארג עיס'מ וצ ןעגנַאג

 ? ןיינ ,ףלעווצ ףיוא לעטרעפ

 טָאה ןוא ,ןעזָאלעגּפָארַא טינ גיוא ןייק םהיא ןופ טָאה יז
 :עמיטש עליטש 8 טימ טגָאזעגכַאנ

 .ףלעווצ ףיוא לעטרעפ ַא ,אי --

 ןעצרַאװש םעד ןעהעזרעד ןעניוא ערהיא ןעבָאה םיצולּפ ןוא

 ;עמזַאּפס ןימ א טּפַאבעגנָא יז טָאה ס ןוא ,ןעשיק ןעטניטופבראפ

 ;ןלַאה רהיא ןּופ ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה ןייוועג רעפעיט ַא ןוא
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 טרעפטנעעג ןוא ןעביוהעגפיוא ךיילנ ךיז טָאה רע רעבָא .ךיּפעט

 : עמיטש ,עבָארג סָאװטע ,עכילנהעוועג ןייז טימ

 יורפ ןיימ ....ןעלהעצרעד ךייא ךימָאל ! יאדוא ,יאדוא ---

 -רעפ ןעפראד רעטרעוו עניימ ביוא .רימ טימ ןערהָאּפעג זיא

 לָאז ןעמ זַא רעסעב ךיא ?יוו ,לָאקָאטָארּפ ןיא ןערעוו ןעבירש

 -כיר ױזַא טינ סיּפע ךיא קנעדעג רעמָאט זַא ,יורפ ןיימ ןעפורּפָארַא

 .ןענָאמרעד ךימ יז לָאז ,גיט

 ,ױזַא גיטכיר זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה שָאק עיס'מ -

 -בֶא ןעקיש םהיא לָאז'מ ןעטעב ייז וצ ןעפָאלענוצ זיא עקעּפ ןוא

 טציא ;ץלָאטש סיורג טימ קעװַא זיא רע ,ָאבור םַאדַאמ ןעכוז

 . זיא עכלעוו ,ענעמָאליפ .ןָאזרעּפ עגיטכיוו ַא ןערָאװעג רע זיא

 יד טימ טקוקעגכָאנ םהיא טָאה ,ן'עקעּפ טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגוצ

 רעבָא .ןעמונעגרעטנוא סָאד ךיז טָאה רע סָאװ ,סעכ ןיא ,ןעניוא

 טלייאעג ךיז טָאה עכלעוו ,עבעל םַאדַאמ ןעהעזרעד ךיז טָאה ָאד

 יז ןעבָאה סיפ עקנארק ענעלָאװשעג ערהיא יו ,תוחכ עלא טימ

 ,רהיא וצ ןוהטעג זָאל ַא ךיז טָאה יז ןוא ,ןענָארט טנעקעג רונ

 ערעייז ןעביוהעגפיוא ןעבָאה ןעיורפ עדייב ןוא ; ןעפלעה רהיא

 רעסיוא גידנערעוו ,ןע'ְךֶא ןוא ןע'ךַא ןעמונעג ןוא לעמיה םוצ דנעה

 ךֶאנ ןעמ טָאה טסואוועג .ןעכערברעפ ןעכילרעדיוש ַאזַא ןופךיז

 ,ןעגנאלק יילרעלא סיורא ןיוש ןענייז סע רעבָא , טינרָאג ?ייוורעד

 ןוא רע'םינּפ ענעקָארשוצ טימ ןעמונענפיוא טָאה ןעמ עכלעוו

 טלהעצרעד ענעמָאליפ טָאה ,ןעמעלא גידנעיירשרעביא ןוא .תולוק

 טסייוו יז זַא -- טלהעצרעד טינ רהיא טָאה רענייק סָאװ ---

 ןייֵלַא טָאה ָאבור םַאדַאמ זַא ,טרָאװ-ןערהע רהיא ּףיוא ,רעכיז

 .רעדרעמ םעד ןעהעזעג

 זיא'ס ןוא ,ָאבור םַאדַאמ ןערהיפוצ טכארבעג טָאה עקעּפ

 ,ליטש ןערָאװעג לָאמַא טימ

 םַאדַאמ ןוהטעג ?לעמרומ ַא טָאה -- ! יז טהעג טָא --

 סָאד יוװ טינרָאג --- ,ןיסעצנירּפ ַא יוװ טצוּפענסױא --- ,עלבעל

 יז ןיא גָאטרַאפ ְךָאנ ,רעפלעהסיורַאךןָאיצנַאטס: ַא ןופ בייוו

 -- טעסרָאק ןיא טעווערונשעגנייא ןוא טמַאקענוצ ןעוועגנ ןיוש

 .טסַאג וצ העג ןוא םהענ שטָאּכ
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 גידנעריצאּפש ,סָאריּפַאּפ ַא ןערעכיור םהיא טימ טפָא טנעלפ

 .טייֵצ עיירפ יד ןיא ,עמרָאּפטַאלּפ רעד רעביא

 רימ טנָאק רהיא .;;רעהַא ךָאד טמוק ,ָאבור עיס'מ ---

 .ןעפלעה:

 טולב יד רעביא טנַאּפשענרעבירא גיטכיזרָאפ טָאה ָאבור

 ,סיפ יד טימ ןעטערטוצניירא טינ ידּכ ,ךיּפעט םעד ףיוא

 שָאק טָאה --- ,ןעשיק ןרעדנַא םעדי רעטנוא קוק ַא טוהט ---

 .ָאטינ סיּפע זיא וצ טהעז -- ,טגָאזעג

 גיטכיזרָאּפ ,טכוזעג ,ןעשיק םעד ןעביוהענפיוא טָאה ָאבור

 זיא סָאװ ,םענייא ןופ קילב ן'טימ ןוא דנעה יד טימ גידנעּפַאט

 .גירעגיינ יו רהעמ טיג

 ! טינרָאג ָאטיג ;--

 יד ןופ עציילּפ רעד ןופ ךוט םעד ףיוא קעלפ ןייא זיולב

 -עננָא סָאד טָאה רע ןוא ; טלעטשעגבָא םהיא טָאה קנַאב עטעבעג

 רעד יוװ סיוא ךָאד טהעז קעלפ רעד ..ראסימָאקיךַאו םעד ןעזיוו
 ,ןעדנַאטשרעּפנייא עדייב ןענייז ייז ,ןיינ .?רענניפ ַא ןופ ןעכייצ

 .טולב ץטירּפש ַא זיולב זיא סָאד זַא

 ןעבָאה עלא ; םלוע רעצנַאג ַא ןעּפָאלעגנָא ךיז זיא ?ייוורעד

 סעֿפע זיא ָאד זַא ,גידנעלהיפ ,גנוכוזרעטנוא יד ייב ןייז טלָאװעג

 -יילּפ יד רעטניה טּפוטשעג ךיז טָאה'מ .ןעכערברעפ ַא ןהעשענ
 ן'פיוא ןענַאטשענ זיא רעכלעוו ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעדו ןופ סעצ

 -עג ,ןעשנעמ ןעטַאקילעד ַא יוװ ,םהיא טָאה'ס ?ייוו ,לעּפערטי
 .טלעקע

 .ךיוה רעד ןיא רע טנָאז םיצולּפ

 םעד ןיא ןעוועג ךָאד טייז רהיא ,ָאבור עיס'מ ,רונ טגָאז ---

 -ּפענש ן'טימ ןעמוקעגנָא טינ ןעד רהיא טייז ?  ןיינ ....גוצ ןעבלעז

 תודע סעּפע רהיא טנָאק רשפא ?טכַאנ רעד ףיוא ןעטכענ גוצ

 ?ַאה ,ןענָאז

 רעד ןערישענסיוא טָאה --- ! טכער טָאה רהיא !יקַאט ---
 .טקרעמעג סיִּפע ךיז רהיא טָאה --- ,ראסימָאק

 -יוושעג ָאבור טָאה ןעדנוקעס רעיפ רשפא ןוא ,יירד ַא ןעגעֶנ

 םעד גידנעקוקעב ,ןעגיובעגנָא ךיז רע טָאה טונימ רעד ןיא .ןעג
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 ןוא ,עּפוק ןיא ןיירא זיא ןוא ,לעריט סָאד טנעפעעג טָאה רע

 -עגסיוא ,גירנעסעגראפ ךיז ,רע טָאה ,טנעמָאמ ןעגיבלעז םעד ןיא

 : יירעלדיז ַא טימ ןעסָאש
 זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ'מ ! תוחור יד ?לַא ן'וצ ,ְךַא ---

 ! ריזח ַא טעליוקעג ָאד טָאה"מ

 עלא ; דחּפ ַא ףױרַא ןעמעלַא ףיוא זיא דניוז ןופ ךיוה ַא יו

 ; רעזלעה יד טקערטשעגפיוא ןעבָאה ןוא ןעהעז טלָאװעג ןעבָאה

 טָאה ,סױארָאֿפ ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,ידַאבַאד עיס'מ ןוא

 -עג זיא ָאבור ;לעּפערט ןעטשרע ן'פיוא טלעטשעגפיױרא ךיז

 ,ערעדנא יד יו שרעדנַא ןייז ֹוצ טינ ; םהיא רעטניה ןענַאטש

 .ןהעז רעסעב ןענָאק וצ ןעגיוצעגסיוא ךיוא ךיז רע טָאה

 יו .גנונדרָאנוא ענייק טקרעמעג טינ ךיז טָאה עּפוק ןיא

 ן'פיוא ןעוועג זיא סעלא ;טכַאמרעפ ןעווענ ןענייז רעטסנעֿפ
 רעד ןוֿפ טקהיפעג ךיז טָאה ךורעגנ רעכילקערש ַא זילב .טרָא

 ןעוועג זיא ,ןעטימ ןיא ,ןעשיק ןייא ףיוא ןֹוא  ;רהיט רענעּפָא

 ןַא ,קיד ןוא סיורג ױזַא ,טולב עטרעווילנראפ עצראזוש קיטש ַא
 ,טולב םָארטש א ןענורעגסיורא ,לָאװק ַא ןופ יוװ ,טָאה ןופרעד

 ןופ טנַאוװעג יד ףיוא .ךיפעט ן'רעביא ןעסָאנוצ ךיז טָאה ןוא

 רעטייוו ןוא ,טולב עטנעקירטראפ ןעוועג זיא קנַאב עטעבעג/ יד

 .טולב םעד ןּוא ךורעג ןערעווש םעד ץוח ַא ,טינרָאג --- ,טינרָאג

 .החיצר אלמ ןערָאװענ זיא ידַאבַאד עיס'מ

 ,ןָאגַאוװ םעד ןעקוקעב טפראדעג ןעטכענ סָאד טָאה רעװ ---

 !רעהַא רימ ייז טגנערב ?הַא
 ;עגירעיניינ יד ןעשיווצ ,ָאד ןעוועג ןענייז רענידעב יד

 ייב ןעוועג זיא 8 : םיצווית יײלרעלַא טימ לופ ןעוועג ןענייז ייז

 ןעבָאה ייז .? ןעהעז גיטכיד טנַאקענ ןעד ןעמ טָאה- --- ,טנַאנז

 -עג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,דנעה יד טימ טּפאטענרעביא גנידצלא:

 .טלהיפענ טינ ןעטכענ ךיוא ייז ןעבָאה ךורעג ןייק זַא ,ןערָאװש

 ךיז ,ןָאנַאװ ןיא גידנעהעטש ,שָאק עיס'מ+ טָאהו ?ייוורעד

 ,לעכיביץיטַאנ ןייז ןיא טפיטשיילב ַא טימ טנעכייצראפ סיּפע

 קירוצ טָאה רע .טרָאּפעד םעד ןעכאמ ךָאנרעד ןענעק וצ/ ידכ

 ןוא ,דניירפ-טונ ןעוועג םהיא טימ זיא דע .ן'ַאבור ןעפורעג
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 2 טעטש עט

 ןופ העמונ םעד ןענופעגסיוא ןיוש טָאה רע זַא ,ףָאנרעדי טשרע

 ,תאּסימַאקיךַאוװ !םוצ רעּהַא טריפארגעלעט רע .טָאה .,ןָאנַאװ םעד
 ,298 ּרעמונ ןָאנַאוז םעד ןופ עּפוק יד ןעכוזרעטנוא טוג ָאדו לָאז רע

 זיא דלַאב ןוא ..רוװַאה ןיא ךָאנ ךיז טניפעג ןָאגַאװ רעד םיוא

 טָאה'מסָאװ זַײב .ןערָאװענ .טשרעוצ זיא רעכלעוו ,שָאק עיס'מ

 לָאמַא טימ טסנרע :קרַאטש ןערָאװעג ,טרעטשעג .טסיזמוא םהיא

 דענרעסיוא .יד ּוצ .טסאפעג .גיטכיר יקַאט ךיז :טָאה סָאד יו ---

 .לאפ םעד ןופ טייקניטכיוו עּכילנהעוו

 םיצולּפ גידנערעוו ,ןעירשענסיוא רע טָאה --- ,רעבָא --

 -רעטנּוא עניטכיוו אזַא הלילח עוו רעמָאט ,גיהורנוא קרַאטש

 ףּראד ןָאנַאװ .ּהעדו ---- ,הגעה יד ןופ ןעלאפסיורא םהיא גנוכוז

 ןעקישסיורא טלָאזענ:םהיא טָאה'מ - ;ןייז טיִנ טציא ןיוש ָאד ךָאד

 ,,הירפ רעד ןיא טנייה ךָאנ

 ,ןילַא .ָשבור יוװ רעּרעדּנַא ןייק םהיא ,טָאה .טגיהורעב {וא

 .ןָאט ןעגיהור {ייז .טימ

 טלעטשעב טָאה'מ ....תועט ַא טָאה רהיא - ; ןיוג ,,ןיינ ---

 ןיא ,ָאד ךָאנ זיא ןָאגַאװ רעד .ןוא ,,דנעבא טנייה .ףיוא עפוק א

 .לַאטש

 דנַאטס רעד ןּוא ;; סיוארָאפ ןהענ טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא
 טָאה ?ייוורעד .םּהיא ְךָאנ ראסימָאקיךַאװ ןוא רעטסיימךןָאיצ
 ןעּבָאה רעטייברא-ןָאיצנַאטס יד ןוא ,סעַײנ יד טיירּפשראפ ךיז

 ,ןעגנאגעגכָאנ יז ןענייז ןוא טייברא יר טזָאלענרעביא טייהרעליטש

 ךיז ןעֶּבָאה ןערָאטנַאק ענעדעישרעפ יד ןּופ ןערהיט יד ןיא ןּוא

 ּענייא ןעמוּקענוצ ךיוא ןענייז ןוא עטלעטשעגנָא עלעיפ ןעזיוועּב

 .םלוע רענהעש א ןערָאװעג דלַאב זיא'ס ןוא .ןערעדנַא ן'כָאג

 ירַאבַאד .עיס'ּפ טָאה ,ןָאנַאװ .םוצ ןעמוקענוצ זיא ןעמ זַא

 :קנַארעג ןייז ךיוה רעד ןיא טגָאזעגסוהא

 םעד טקוקענרעּביא טכַאנ ייּב ןעטכענ ףָאד טָאה'מ ---

 רימ סע ןעמ טלָאװ ,םינמיס ןעוועג ךָאנ ןעטלַאװ'ס ןעוו ..ןָאגַאװ
 .טרָאּפער ןיא טגנאלרעד ךָאד

 עיס'מ טרעפטנעעג .טָאה --- ,,ןהעז ּדֹלַאַּב ןעלעוו רימ ----

 .שָאק
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 ןופ רענייא זיא רעכילקילגנוא רעד ןוא ....183 ןעכייצ-ליימ םייּב
 .ןערָאמנַארג רעטכיר-טּפיױה רעד ,ןָאיצארטסינימדַא יד

 ,טרעדנואוורעפ ךיז טָאה ָאבור ןוא
 יװ ! עניימ יורפ עמירָא ! ְךַא ! רעטכיר-טּפיױה רערס--

 ! ןערעיורט ךאבענ סָאד טעוװ יז
 ױזַא ןוא ךילריטַאנ ױזַא ןעגנולקעג טָאה יירשעג ןייז

 .טלעטשעגבָא עגר ַא ףיוא ךיז טָאה ידַאבַאד זַא ,גיד'תונמחר
 ,ןַאמ רענייפ .טנעקעג םהיא ךָאד טָאה רהיא ,ךילקריוו דא -- |

 ? ןיינ
 -ךַאוו םוצ עשעּפעד עטייווצ יד ףיוא גידנעוהט קוק ַא ןוא

 :טגָאזעג רע טָאה ,רַאסימָאק
 ,רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד יאדוַא טריפארגעלעט סָאד --

 טשרע זיא'ס ןוא ...ןעטעטילאמרָאפ עגינייא חכמ אמתסמ --

 ךָאנ ׁשֶאק עיפ'מ זיא ,ךילריטַאנ ,ןוא ,גיצנַאװצ-ןוא-ףניפ רהוא ןיינ
 ,סרעמָאק-יד עפאק יד ןיא ןעפילקעװַא ?ענש ןעמ לָאז .....ָאטינ
 .רעכיז םהיא ןעמ טפערט טרָאד ,"ןָאעלָאּפַאנ , ראוולוב םעד ףיוא

 ןעמאזוצ שֵאק עיס'מ ןעמוקעג זיא םורַא טונימ ףניּפ ןיא
 עיס'מ .טקישעג םהיא ְּךָאנ טָאה'מ ןעכלעוו ,רעטייברא ן'טימ

 ןעטסָאּפ ןייז ףיוא ;ריציּפָא רעטנעידעגסיוא ןַא ןעוועג זיא שָאק
 ןימ ַא יו זיולב טקוקעג רע טָאה ,ןָאיצנאטס רעד ףיוא ,ָאד

 ,רענייז ַא ןהעצ ראפ ןעמוק טינ לָאמ ןייק רע טגעלפ --- ,הורבֶא
 טָאה עטכישעג עגיד'ארומ יד .,עפאק ןיא קירוצ ןוא ןוהט קוק ַא
 זיא רע ןוא ,טעקיּפ ןעיטראּפ ייווצ ןעשיווצ טכארבעג םהיא ןעמ
 םהיא ןענייז סָאװ ,ןעגנוכוזרעטנוא יד ?ייוו ,טשארעביא ןערָאװעג
 עּפַאנק ןופ ןעוועג ךילנהעוועג ןענייז ,דנעה יד ןיא ןעלאפעגניירא
 םעד ןופ יקַאט טמוק עשעּפעד עגיטצעי יד רעבָא ..טייקטפנרע
 רע טגירק עשעּפעד יד ,תמא {}  ןַאור ןופ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא
 ןעטיוט םעד ןענופעג טָאה'מ יו ,םעד ךָאנ ןעדנוטש ףלעווצ טשרע
 ןופ רעטכיר-סגנוכוזרעטנוא רעד זַא ,רֹונ סָאד טזייוועב ;רעּפרעק
 -ֹוצנֶא זיראּפ ןייק טריפארגעלעט ןעטשרע םעלא וצ טָאה ןַאור

 -וצ רעסָאװ ןיא ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס ןעגיטרָאד םייב .ןענערּפ
 ןוא .זיראּפ ןופ ןערהָאפעגסיורא זיא רעכילקילגנוא רעד דנַאטש
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 ...םעיינ ןייק ָאטינ רעבָא .ןערעדנַא ן'זיב עמרָאפטַאלּפ קע

 .טרעטיצעג םהיא ייּב ןעבָאה דנעה ידי

 ןעקילב ענייז גידנעפראוו םוא ךיז טקוק רע יוװ ,םיצולּפ ןוא

 ?וק סָאד ךיז ןעבעל רע טרעהרעד ,עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא קירוצ

 -נעכודבָא םיוק ,טגָאז רע יוװ ,ןעטסיפארגעלעט יד ןופ םענייא ןופ

 : ;גיד

 עיס'מ רעד זיא'ס ואוו טינ רהיא טסייוו ,ָאבור עיפ'מ ---

 בָאה'ב !{ַאסימָאק-ךַאו עיס'מ רעד ןוא רעטסיימךןָאיצנַאטס
 ....טונימ ןהעצ םורא ןיוש ףיול ךיא ןוא ,ןעשעּפעד ייז ראפ

 עגיר'ארומ ַאזַא טימ רעבָא ,טהערדעגמוא ךיז טָאה ָאבור ןוא

 םהיא ייב ךיז טָאה'ס זַא ,ןעזעוו ןעצנאג ןייז ןופ גנוננערטשנָא

 ענייז .ןוהטעג רהיר ַא טינ ?וקסומ ןייא יא וליפא םינּפ ן'פיוא

 -עלעט םייב ןעשעּפעד ייווצ יד ףיוא טלעטשעגנָא רע טָאה ןעגיוא

 ,ןענַאטשרעּפ ָאבור טָאה לָאמ סָאד ןוא ,דנַאה יד ןיא טסיפארג

 ןעמוקעג זיא ךילדנע זַא ,טכָאקוצ ןעוועג זיא רענעי יװ טיול

 ,טנעמָאמ רער

 יוע טָאה --- ,ןעוועג סָאװ רונ ָאד זיא ידַאבַאד עיס'מ ---

 טינ ךיז לָאמ ןייק ,ךיז טכַאד ,טָאה רע ןוא ,טדערעגסיוא גיהור

 ,הנַאטשרעּפ ןערהָאלק ַאזַא טימ ןוא גיטולבטלַאק ױזַא טלהיפעג

 .ןעװעטַאר וצ ךיז גנוננערטשנָא עגיטצעי ןייז ןַיא ,טצעי יוז

 ! ןעזָאלראפ ּךיז ףיוא ךיז ןָאק רע זַא ,רע טסייוו טציא

 ,ךָאד רע טהעג ןָא --- ,טקרעמעב רע טָאה --- ,רונ טהעז ---

 .ידַאבַאד עיס'מ

 ןוֿפ ןעמוקעג זיא רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד ,ךילקריז ןוא

 יד ףיוא ןוהטענ קוק ַא רונ טָאה רע זַא .,ל?אזקָאװ טכארּפ םעד

 :ןעירשענסיוא רע טָאה ,עשעּפעד

 סָאד ...ןהַאב יד ףיוא ןעשנעמ ַא טע'נרה'רעדו טָאה'מ ---

 .ןַאור ןופ רעלָארטנָאק רעד רימ טריפארנעלעט
 טע'נרה'עג -- : טנערפעגרעביא ָאבור טָאה --- ? טסייה'ס ---

 ? עטלעטשעגנָא יד ןופ םענייא
 רעּפרעק םעד ....עּפוק ַא ןיא ,רעדנעזייר ַא ! ןיינ- ! ןיינ ---

 ,יענָאלַאמ ייב לענוט םעד ןופ ?יומ םייב טעמכ ןענוֿפעגנ ןעמ טָאה
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 לייק יע יריד עיר

 ;ךיז טיה רעבָא .דרעפ ן'פיוא טינ ץלַא ךָאד ייז ןענייז ,דעשעמ

 .ןעמהעננָא ייז ראפ ךיז לָאז'ס רעוו ןעבָאה ייז

 טָאה יז ןוא ,רעייא ייווצ יד ןעטלַאהעג' ץלַא ךָאנ טָאה יז
 ןיא טנייה טשרע ; רעייא עשירפ : טגננאלרעד ,ךילדטע ,רהיא יייז

 טנָאקעג טינ רהיא טָאה עלבעל עטלַא יד ןוא .טנעלענ הירפ רעד
 .ןעקנַאדנָא גונעג

 ַא ראפ ךימ ךָאד טכַאמ רהיא ! טנייז רהיא עקניטוג ַא'ס'---

 טּסייוו רהיא .ןעפעומשכרוד ךיז ,רעטפע ןיירא טמוק ...,ןידעשַאנ

 ָאד זיא רימ ןוא-.עססאק רעד  ייב גידנעטש זיא רעניימ -.:ךָאד

 ןעוהט סיפ יד תמחמ ,ענעסָאלשרַאפ ַא יוז ,,גיטעמוא יוזא

 רימ ןעלָאז ןעּפמול ידו ןעוו ןערעוו רימ  ןופ טעוו סָאװ ! העוו רימ

 : .ךיוא הריד יד ןעביור קעוזַא

 יז טָאה ,בוטש ןופ סיודא ךילדנע ן'ענעמָאליֿפ טימ/ זיא יז זַא

 .ןעּפיל יד וצ רעגניפ ַא טלעטשענוצ ךייז

 ! ןערעה וצ ךיז ריִמָאֶֿל .! טַאש ---

 ףניפ ,רָארירָאק ןיא ןהעטש ןעבילבעג עדייב ןענייז ייז ןוא

 ןוא גידנערהיר טינ ךיז ,ןענַאטשעג ױזַא יז ןענייז טזנימ עגנַאפ

 ּפעק יד ןענױבעגנָא ןעבָאה ייז .םעהטָא םעד גידנעטלַאהנייא

 ,סָאבור יד ןופ רעמיצ-ספע ן'פיוא ןערעיוא ידו טקעטשעגנָא ןוא

 ;טרעהענ טינ טרָאד ןוֿפ ךיז טָאה ךרָאש רעניצנייא ןייק רעּבָא

 ,נירנעבָאה ארומ ,ףילדנע ןוא .רבק ןיא יו ?יטש' ןעוועג זיא'ס

 טימ טנעגעזעג ךיז .ייז ןעבָאה ,ןעהעזרעד טינ ָאד ייז לָאז ןעמ זַא

 זיא ענעמָאליפ .טרָאװ א גידנעדער טינ רעבָא ,ּפָאק ןופ גיינ ַא

 ליטש טָאה עלבעל םַאדַאמ ןּוא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא/קעוזַא ךיז
 יו ןערעה טנָאקעג טינ ןליּפא טָאה'מ זַא ,רהיט יד טכַאמענוצ

 .טקַאהרַאפ ךיז טָאה סָאלש רעד

 -רעטנזרא 6 רעדיוװ ָאבור ןיוש זוא גיצנַאװצ רהוא ןוינ

 טלעטש ןעמ וו ,ןעבעג גנוטכַא טָאה רע .,לַאזקָאװ ןיא ןעמוקעג

 גידנעקזק טינ ,רעבָא ;גיצפנופ רהוא ןיינ ריפ גוצ םעד ףיונוצ
 טכאמעג רע טָאה ,טּפארק-סנע?יוו ןייז ןופ גנוגנערטשנָא יד ףױא

 ןוא ,סיפ יד טימ' טעּפוטענ ,לָאמ עלאו יװ 'רהעמ דנעה יד טיט

 ןיוא ןוֿפ ןוהט וצ קילב ַא ּפָאק' םעד טהערדעגסיוא עלייוו עלא
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 ןעכָאוװ ייווצ ; ייז טימ ןעטלַאה לָאז יז עצישטרָאטנָאק יד ןעדער
 ..:עט'ץירּפ א רימ ךיוא ....טעמכ טינ ךימ טנעקרעד יז זא ,ןיוש
 .ןעקאּפ ןיוש יז לעוװ ךיא ,השקזטינ

 -העצרעד ,ליטש ןעדער ןעמונעג טָאה עלבעל םַארַאמ ןוא
 וצ טכַאנ עדעי 'טהעג ןָאשינ לעזואמדאמ זַא ,דוס םעד גידנעל

 טקנוּפ ןענייז ןערהיט עדייב ערעייז ,רעטסיימדןָאיצנַאטס םעד
 טָאה ,ןמּלַא ןא זיא ידַאבַאד עיס'ס .ערעדנא ירו ןעגעק ענייא

 ןוא ,ןָאיסנַאּפ ןיא דימת זיא עכלעוו ,רעטכָאט ענעסקאוורע ןא
 עכלעוו ,עקנידנָאלב ענירהעי-ניסיירד יד טצעזעב ָאד סע טָאה רע
 ַא ןוא עדנענייווש ַא ,טייקשירפ .רהיא ןערָאלראפ ןיוש .טָאה
 לָאמַא ,ךיז טכַאד ,זיא יז .גנַאלש ַא יו עניניוב ַא ןוא ,ערַאד

 יז --- ,ףילנעמנוא זיא יז ןעקַאּפ ןוא .ןירערהעל יִא ןעוועג
 .ףאלעניראּפש עטסנעלק יד ךרוד ןיירַא ?יטש ױזַא ךיז טשטילג
 ַא וצ זיא יז זַא רעבָא ! ןױשרַאּפ ַא ריס ףךיוא --- זיא ןיילַא יז
 ַא ןיוש יז זיא ,רעטסיימדןָאיצנַאטס םעד טימ רעטסעווש !עטונ
 רהיא טימ ןעקאּפ יז לָאז ןעמ ּזַא ןוא ;טייקכילנעזרעּפ עסיורנ

 .דנעה יד ןיא ןעבָאה יז ןעמ ןָאק ,טערקעס

 -ַאמ טָאה --- ! ןעניּפעגסיוא ךיא לעװ ,ףוס ?כ ףופ ,הֶא ---
 ןעוָאפ טינ םענייק ?עוו ךיא --- ,טצעזענטרָאּפ יעלעבעל םַאד

 ןעביילב ָאד ןּוא ,רימ ןענייז ָאד ....ענידעבעל א ןעסעפיוא ךימ

 ןיימ ,רשפא ןיינ ;טוא טימ ןעטלַאה ןעשנעמ עכילרהע .רימ

 ? עקנעבעיל
 טּכָאקעג ךיז יטָאה ןָאיצנַאטס עצנאנ יד זַא זיא תמא רעד

 רהעמ ןוא .ּפעריטרַאװק ייווצ יד ןעשיווצ המחלמ רעד 'רעביא
 ןּוא .רָאדיּרָאק םעד ןיא טכָאקעג ךיז ןעמ טָאה ואוו ץינרע ווי

 -פיילנ ןעווענ ךיז זיא ,ןעלומ ,רעפלעהסיורא רערעדנַא רעד זיולּב

 עניטכיל .ַא ןיא ןענהָאװ וצ ןעדירפוצ ןעווענ זיא רע ;ביטליג
 ,יורפ עכַאװש ןוא עליטש ַא --- ,עלעבייוו ןיילק ןייז .טימ ,חדיד

 םהיא טגעלפ עכלעוו ןוא ןעהעזענ טינ ץינרע ןיא טָאה'מ סָאװ

 .עלעדניק א ןעקנעש םישדח גיצנאווצ 'עדעי
 --- ,טרהעלקרע ענעמָאליפ טָאה --- ,לאפ ןעטסעב ןיא ןוא ---

 ַא ןופ ףרַאש םייּב רענייא יוו-אי וליפַא ךָאנ ךיז ןעטלַאה יז זַא
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 ןופ ןעהעגסיוא טנָאקעג יקַאט ןעמ טָאה תוריד ערעדנַא יד ןיא

 -?עטשרַאפ ן'טימ ,טיירעקטסניפ בלאה עגידנעטש יד ןיא ,טעמוא

 -עג ןעבָאה תוריד עטוג יד ןיא .סינגנעפעג ַא ןיא יוװ לעמיה ןעט

 ןוא ,ןעלומ רעפלעהסיורַא ןייז ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד טנהָאװ

 ,ס'ָאבור יד טנהָאוװעג ןעבָאה ערעטסניפ יד ןיא ןוא ; סעלבעל יד

 -נאק ןיא טייבראעג טָאה סָאװ ,ןָאשינ ?עזאומדאמ יד ףךיוא ןוא

 סָאװ ,ןערעמיצ יירד ןעוועג ךָאנ ָאד ןענייז םעד ץוח ַא ;רֶאֵָט

 רעבָא זיא'ס .ןהאב ןופ ןערעלָארטנָאק יד ריפ ןעטלאהעג טָאה'מ

 ייויצ יד זא ,טרהיפעג יוזא דימת ךיז טָאה'ס זַא ,ןעקרעמעב וצ

 יד ןעבעל ענייא סעריטרַאוװק ערעייז טַאהעג ןעבָאה רעפלעהסיורַא

 טָאה ן'ִאבור ראפ ? ןיהא סעלבעל יד ןעמוק עשז-יוו .ערעדנַא
 בעילוצ טלָאװעג טָאה רע ןוא ,רעדניק ןהֶא ,ןמלא ןא טנידעג ָאד

 .ריטרַאוװק ןייז ןעטָארטעגבָא רהיא טָאה ןוא עלבעל םַאדַאמ ןוהט

 ס'ָאבור ןייז טינ קירוצ ריטרַאוװק יד טציא לָאז סָאוװו רַאֿפ רעבָא

 רע זא ,טכערעג סָאד זיא 4 ס'רעפלעהסיורא-ןָאיצנאטס םעד

 וצ טכער ַא טָאה רע ןעוו ,הרידו ערעטסניפ יד ןיא ןענהָאװ לָאז

 ךיז ןעשיווצ ןעבָאה סעילימַאפ עדייב ןמז ?בכ 4? ערעגיטכיל רעד
 ,הנכש רעד ןעבעגעגכָאנ ענירעוועפ טָאה ,ןעדעירפ ןיא טּבעלעג

 ןייק טינ ,גיצנַאװצ רהָאי ַא טימ רהיא ןופ רעטלע זיא עכלעוו

 -רעביא ןענָאק םיוק טגעלפ סָאוװ ,עטעפ ַא ןוא וצרעד עטנוזעג

 יקַאט ךיז טָאה המחלמ עגיטכיר יד ןוא .,םעהטָא םעד ןעּפַאכ

 עסואימ ַא טרהיפעגנָא טינ טָאה ענעמָאליפ זיב ןעגנַאפעגנָא טינ

 .רעבייוו ייווצ יד ןעשיווצ תוליכר

 וצ טנָאזעג ענעמאליפ טָאה --- ,רשפא רהיא טניימ .---

 -רעטנוא טינ זירַאּפ ןיא ךדייא ןעבָאה ייז זא --- ,עלבעל םַאדַאמ
 ןעפראווסיורא ךייא לָאז'מ ,טרעדָאפעג ןוא ?עסיפ ַא טלעטשעג

 ןוהט וצ ןעשנעמ עגיטכיר יד ָאי ייז ןענייז --- ריטרַאוװק יד ןופ

 ַא ןעבעירשעג ןעבָאה ייז זא ,טרעהעג ןיילא באה'כ ...ךַאז אזַא

 .עטכער ערעייז גידנערעדָאפ ,רָאטקעריד םוצ ףעירב ןעגנַאל

 טרָאװ א ןעדערסױרַא טנָאקעג םִיוק טָאה עלבעל םַאדַאמ

 : סעכ ןופ

 -רעביא ךָאנ ןעליוו ייז זא רעכיז ןיב ךיא ...ןעּפמול יד ---
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 וַא ,סע טסייה --- : הירפ-רעד-ןיא ךָאנ עבלעז סָאד ןעהעז

 *רָאנ ךיז טביוה .טַאלג טינ זיא טקעפערּפ-בופ ן'טימ השעמ יד
 -ענ ךָאד זיא יז זא ,רהיא טלהעצרעד ,ענעמָאליפ ןוא .,ןָא טינ

 עטנאסערעטניא טּכַארבעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןעמוק

 ןופ טרעהענ טָאה יז סָאװ ,טלהעצרעדרעביא טָאה יז ןוא - ; סעיינ

 סָאװ טסואווענ טינ ןיֹוש טציא ערייב יז ןעבָאה .ָאבור עיס'מ

 וצ ןעוועג טינ ףוס ןייק ךיז זיִא ינזא ןוא - .ןעטכארט ּוצ ךיז

 -וקענפיונוצ ךיז ןענייז ייז סָאװ ,לָאמ סעדעי ,ןעיירעדער ערעייז

 .ןעמ

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןענָאװצעגבָא טרָאד םהיא טָאה'מ ---

 ךיז ןעלעוו -ייז ...עקניבעיל ןיימ- ,ןעבעל ךימ טהעז רהיא יו =-
 .עלעטש רעד ףיוא ןעטלַאהנייא םיוק

 רוטּפ ןענָאק ייז ןופ רונ ןעלָאז רימ זַא ,םַאדַאמ ,ךא ---

 ' .ןערעוו

 זיא ס'ָאבור יד ןוא סעלבעל יד ןעשיווצ טּפַאשדנייּפ יד

 ַא סָאװ ןערָאװעג זיא ןוא ,ריטרַאװק יד רעביא ןעמוקענפױרַא

 יד רעביא ,שוַאטע רעטייווצ רעצנַאג רעד  .רערעטיב ץלַא נָאט

 ףיוא טלייהטוצ ןעוועג זיא ,ןערישזַאסַאּפ יד ריפ ןעלַאַאז-טרַאוו

 ַא יוװ --- רָאדירָאק רענלארטנעצ רעד ןוא ,עטמאעב יד ריפ תוריד

 -ביולעב ןוא טברַאפעג לענג --- ,לעטָאהו ַא ןיא רָאדירָאק רערהאוז

 ייווצ ףיוא שזַאטע םעד טלייהטוצ טָאה --- ,ןעביוא ןופ ןעט

 .רנַאה עקניל יד ןיא ןוא עטכער יד ןיא ןערהיט טימ ,תוריד:ןעהִייר

 ןיא ןעוועג ןענייז דנַאה עטכער יד ןיא תוריד יד ןופ רעטסנעפ יד

 ,רעמיוב עטלַא עכילטע ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,ןיירַא ףיוה

 רליב םענהעש-רעדנואוו א ןעניוצענ ךיז טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא

 ,עניילק --- רעטסנעפ יד רעבָא ; גרַאב רעליוואוגנע םעד ּוצ זיב

 -ייז ,רנאה רעקניל רעד ןיא תוריד יד ןופ --- ענידכעלייקזמלַאה

 טימ ןוא ,לאזקאוו ןופ ךאד-םריש םעד ףיוא ךיילנ ןעווענ ןענ

 רונ רֹע טָאה קניצ ןופ ןעטייז ןוא ןעביוש עטביוטשרעפ ענייז

 ןיא יו ,ןערעמיצ ערעכילהערפ ןייק .טנָאזירָאה םעד טלעטשרַאפ
 נידנעטש זיא ףיוה רעד : טינרָאנ ןעמ ףראד ,תוריד עטשרע יד

 ! רעדלעפ עלָאפטּפַארּפ יד טנייה ןוא ,ןירג רעמיוב יד ,גידעבעל
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 םעד ןיא קוק ַא טימ זיולב טנענונעב ךיז טָאה רעּפלעהפױרַא

 טנייה סָאד ט'רט9פ/ רע .קירוצ ןיוש ךיז טלייא ןוא לָאטשןָאגַאװ

 ? טרָאה רע טנוז סָאוװ ! ?ענש וצ ּפֶא

 ןיירא רעדיוו זיא: ָאכור ןעו ,ןיינ טקנוּפ ןעגנולקענ טָאה'פ

 -טסָאּפ םעד זיב ,ףוס ן'זיב ןעננאגעגוצ זיא רע .לַאזקָאװ םעה ןיא

 רעז סָאװ ,ןעניפעג טינ ,גיטנעק  ,ןוא ,ןוהטעג ךוז ַא  טָאה ,היוה

 רע ןוא .טרהעקעגמוא ניטסַאה רעדיוו ךיז ןוא ,טכוזעג טָאה

 -עדנא יד/ ךָאנ ענייא ,ןעדָאטנָאק ענעדעישרַאפ יד ןיא ןיירא זיא

 ; טסוּפ ןוא ?יטש ןעוועג ןָאיצנַאטס יד זיא ,טייצ רעד ןיא .ער

 רהעמ ץלא גידנערעוז ,טהערדעג  ָאד ךיז טָאהי-ָאבור ןייא זיולב

 זומ קילגנוא ןַא זַא ,טסייוו סָאוו ,רענייא יו ,זעוורענ רהעמ ןוא

 -ערט :ךילדנע  ןיוש םהיא לָאז פ זא ,ליוװ רע ןוא ,ןעפערט םהיא
 -עג יד ןערָאלדַאפ ןיוש טָאה רע ל?ייוו ,ןעטסלענש םַא יװ ןעפ

 יד ןוא ,טרָא ןא ףיוא ןעהעטשנייא טינ ןָאק ּוָאבור ןוא .דלוד

 טקנוּפ ...רענייז םעד ןופ ןעסיירבָא טינ ןיוש טציא-רע ןָאק ןעניוא

 ףיורא רע' טנעלפ ךילנהעוועג ...ןהעצ ףיוא  טונימ-ףניפ - ,..ןיינ

 ,רעגייזי ַא ןהעצ יוז רעהידפ טינ גאטשירפ: ןעסעמָא: ךיז וצ ןעהענ

 ;ןעהעגבָא טנעלפ גיצפניפ רחוא ןיינ ןופ גוצ רעד יו םעה ךָאנ

 ; ריטרַאװק יד ףיוא ךִיז וצ !ןעהעג ןעמונעג רע טָאה םיצולּפ ןוא

 ןיא ןיילא ענייא ,יז ; ן'עגירעוועפ ןָא טנָאמהעד ךיז טָאה רע

 .ךיוא  ,אמתסמ ,ךָאד טרַאװ ,בוטש

 -יֿפ טנעפעעג עלבעל' םַאדַאמ טָאה טונימ רעד ןיא .טקנוּפ

 ,טוה א ןהָא ,יוזא ,רהיאוצ :ןעמוקעג;זיא יז  ;;רהיט;יד ן'ענעמָאל

 ןיא ןענַאטשעג ךיז ןענייז ייז: .הנעה יד ןוא רעִייא ייווצ טימ

 בוטש ןיא/ןעהעגניירא טזומעג! טָאה ָאבור ןוא ,רָאהירָאקזטּפױה

 רע טָאה לעסילש םעד : .ןעקילב ערעַייז ןופ רעייפ םעד רעטנוא

 : רהיט' יד ןענעפע וצ טלייאעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ךיז ייבטאהעג

 טציז ענירעוועס יוו ןעהעזרעד ךָאד ןעּבָאהײןעיורּפא ייווצ יד רעבָא

 ןוא עינק יד ףיזאדנעה' יד טימ: ,להוטש א ףיוא; רעמיצזסּסע ןיא

 טָאה עלבעל טאדאמ ,טרעניײטשרַאפ/ יוװ ,ןוא סָאלפ: םינּפ; סָאה

 טכַאמרַאֿפ רהיא טומו ךיז ןוא . ,ךיזי וצ . ןענעמאליפ טההיפעגניירַא

 -עג ךילטנעגייא ןיוש טָאח יז זא ,טלחעצרעד רחיא ןוא בוטש ןיא
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 בג עט טעג טעטיקייט

 .ןעדעידפוצ רהעז ---

 :ןוהטעג סנואוו ןעדטיכ ַא טָאה'עקעּפ

 -רַאפ ,םיּרָאװ ,גיהורנוא ןיוז םיִּנ טפרַאד רהיא ,ּהֶא =

 טסייוו רהיא הֶא ....דצ .ןעפיורנ :אזַא טָאה'מ זא ;רהיא טהעטש

 טינ ןוהטעג ןיוש ךיוא רע טָאה יורפ ןיומ ..ןיימ ףוא :סָאװ/ ךָאד

 :הבוט .ןייא

 ןייז ןעגָאלשעגרעּביא םהיא .טָאה רעפלעהדפנָאיצנאטס דעד
 -העביא ,ןעּרָאמנַארג רעטכיר-טּפיוה םעד ףיוא .שַינעדעהוצנָא

 : ֿפָאמ אטימ גידנעגעדרפ

 ? דנעבא טנייה טשּרע ,ָאזלַא ;טרהָאפ רהיוא ---

 ננַאטש-ביירט דעד ; ןעטּכיררַאפ ןעמ טעוו "ן'עזיל , ;'אי

 ;.טסינישַאמ ןיימ ףיוא רונ:טרַאװ ףיא {וא -..;ןערעוו גיטרעפ טעוו

 ? עיטנאל .קאשז ---.,םהיא טנעק רהיא ןעגנאגעגכרוד יז זיא דע

 7 .ץניווװַארּפ ןייא ןופ ךייא :טימ זיא רע

 ַא גידנערעפטנע טינ ,,ןענַאטשעג .אבור !זיא !טנעמָאמ ןייא

 7 .טכַארטרַאפ ,טרָאװ

 דיא לָאז יו ? םהיא ןעק ךיא יצ ? עיטנַאל ן'ּקַאשז ---

 טנַאקעב .,רהָאי .טּוג ,ןעגרָאמ טונ --- : ךיז יױזַא ?ןענָאז ךיוא

 העגנוי ךָאד זיא רע ; ָאד טשרע ךילטנענייא ךיז רימ ןעבָאה

 םיוק םהיא ךיא .בָאה ,ןַאסּפַאלפ .ןיא ;םייההעד ןױא ןוא ,רימ ןופ

 סיּפע יורּפ .ןיימ רע טָאה טסברעה ןערהָאי ַא ראפ ,ןעהעזעג ןעוו

 ַא ....ּפעיד ןיא ,העדניק רעטסעווש יד 'ייב ,טייקנילעפענ ַא ןוהטענ

 .העה ךיא יוו ,גנוי רעגיהעפ

 טמענ םיצולּפ .טנעלרעביא טינ ,גיטסַאה טדערעג :טָאה רע

 .ןעהעג רע

 סָאװ ןוהט קוק :ַא ךָאנ זומ ךיא  ...עקעּפ ,נָאט ןעטוג:ַא ---
 .ךיז טוהט טרָאד

 -היא טימ ןעגנַאגעגקעװַא ךיוא דלַאב ךיז זיא ענעמַאליפ ןוא

 ןעבילבעג זיא עקעּפ רעבָא ; עשטַאילק א יוװ ןַאּפש :עגנַאל עד

 ו

 ןופ גידנעלעװקנָא ןוא ,סענעשעק יד ןיא דנעה יד טימ ,ןהעטש }
 -ייל ןעהענמורא ףיז .געמ רע ןעוו ,ןענּרָאמ-הירּפ ןענוטכיל :םעד

 -ןָאיצנַאטס רעד סָאװ ,טרעדנואווראפ זיולב ךיז טָאה רע ; ניד
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 -סעווש ןייז ןופ תורצ טאהעג רַאּפרעד לָאמ ןייא טינ טָאה ,עט

 ןוא ..ןעריולרַאפ טינ עלעטש ןייז .רועיש רַאגָאז טָאה רע ,רעט

 -לוד רע ןוא ;; םהיא בעילוצ ךיוא ןיוש יז ןעמ טעדלוד טצעי
 -םעווש ַא ךָאד -= ,עטכילפּפ ןעילימַאפ בעילוצ רהיא ןופ טעד

 -יא טימ יז טּפאכ רע זא ,טינ םהיא טרעטש סָאד רעבָא ; רעט

 1א ,לאטורב יוזא ןוא ,רענייב יד ןעכערבוצנָא טוג רהיא ,ןעצימ

 -ָאה עקעּפ ןוא ענעמָאליפ ,טיוט טעמב ,ןעגיל טּפָא טביילב יז

 -וצ טלהיפעג ךיז ,ךילדנע ,טָאה יז ; טסַאּפעג טוג רהעז ךיז ןעב

 ,רע ; רעקנירט ןעדליוו םעד ןופ טפאשבעיל יד טימ ןעדעירפ

 רהעז ןעוועג זיא ,בייו טעפ אזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעדיוו

 =בעלעג ַא טימ גידנערעלקרע ,רַאד יוזא זיא יז סָאװ ,ןעדעירפוצ

 -עס זיולב ןוא ; ןעכוז טינ רהעמ ןיוש רע ףרַאד טציא זַא ,רעט

 יד וצ טכילפּפ רהיא רַאפ טנעכערעג סָאד טָאה עכלעוו ,ענירעוו

 עכלעוו ,ן'ענעמַאליפ טימ טגירקוצ ךיז טָאה ,ַאירָאטקיװ עמהומ

 ןוא ןעדיימסיוא טלָאװעג ,תולדג עכילריטאנ רהיא סיוא ,טָאה יז

 .ןעסירג טלָאװעג טינ

 -םיורא ענעמָאליפ טָאה -- ! דנוזענ ייז ,עקעּפ ,ָאזלַא --

 ָאבור עיס'מ ?ייוו ,קעװַא רימ הענ ךיא --- ,הּפצוח טימ טהערעג

 .ןעגעוע ס'בייוו ןייז ןופ רסומ ןעגָאז ריד ?יוו

 .טכאלעג ץלא ךָאנ טָאה עקעּפ רעגיהטומטוג רעד
 .ךָאד טסַאּפש רע ? וטספיול סָאװ ---

 עניימ ןופ רעייא ייווצ ןענָארטבָא ףראד ךיא ! ןיינ ,ןיינ ---

 .עלבעל םַאדַאמ טגָאזענוצ ייז בָאה'כ ; רענהיה
 יז לייוו ,ןעמאנ םעד טנָאמרעד ענשימוא טָאה ענעמָאליפ

 ןופ יורפ רעד ןעשיווצ ץנערוקנָאק עליטש יד ןופ טסואוועג טָאה

 יז ןוא ,רעפלעה-ןָאיצנַאטס םעד ןופ יורפ יד ןוא ריסַאק םעד

 ןעקנערק וצ ידכ רענייא טימ רבח טש'רמולכ טכַאמעג ךיז טָאה

 יז לייוו ,ןעגנאגעגקעווַא םינ ץלַא ךָאנ זיא יז רעבָא ,עטייווצ יד

 יו גידנערעהרעד ,ןערָאװעג טריסערעטניארַאפ לָאמ ַא טימ זיא

 .טקעפערּפ-בופ ן'טימ ךיז טרעה'ס סָאװ טנערפ רעצייה רעד

 9 ָאבור עיס'מ ,ןעדעירפוצ טנייז רהיא ? טגידנעעג ןיוש ---

 ? ןיינ

8 
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 ןייא ןוא ,ןעניטכענ ןעפראד טנעלפ רע ןעוו ,זיראּפ ןיא יורפ ןייא
 טרָאד טנעלפ רע סָאװ ,טייצ יד .ןעלִייװרַאפ וצ .רֹוואה ןיא יורפ
 טבעלעג טָאה ָאירָאטקיװ עמהומ .גוצ ןעטייווצ |'זיב ןייז ןעזומ
 רעּבָא .; ךיז רַאפ עגרַאק א ןעוועג רַאגָאז זיא ,טנעכערעב רהעז
 -צלא טָאה יז ;עמַאמ א יװ ןעטלַאהעג ךיז יז טָאה ן'עקעּפ וצ

 זַא ,טינ ליוװיז זא ,ןעגָאז לָאמ טפָא טנעלפ ןוא ,טסואוועג גניד
 ןיא ,רערעדנַא רעד רַאפ ןעמהעש ןעפרַאד רהיא טימ ךיז לָאז רע
 -רעביא טונ םהיא |ערהָאפקעװַא ןעדעי רַאפ טנעלפ-יז;ןוא ,רווַאה

 ןעוו ,טקנערקענ .רהעז ךילקריוו סע טלָאװ יז ?ייוו ,שעוו יד ןעקוק

 ףיוא גנוטכא טוג טינ טינ יז זַא ,טניימעג טלָאװ עטייווצ יד
 .ןַאמ רעייז

 --- .טרעפטנעעג ָאבור טָאה ---.,טינ ץורית ןייק זיא סָאד ---
 טרעטעגרעפ ,רהיא טסייװ .,,יורפ ןיימ - .ףייא ןופ ןייפ טינ זיא'ס
 .ןענרעלנָא טונ ראפרעד ךייא טעװ יז ןוא ,םא רהיא

 טָאה רע ןוא ,,ןערָאװעג ןעניוושנא לָאמ א טימ ןיא רע רעבָא
 עג ןענייז ייז עכלעוו ןעבעל ,רהיט רעד .ןופ ןהעגסיורא ןהעזרעד
 -ָאס ענעמָאליפ ןעוועג זיא סָאד .יורפ ערַאד ,עכיוה ַא ,ןענַאטש
 ם'עקעּפ --- ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןופ רעטסעווש יד ,ַאינַאװ

 -ייז בייוו ן'טימ רע .רהָאי ַא דלַאב ןיוש רווַאה ןיא בייוו-סבעק
 ןעוו ,טדערעג ןוא רהיט ןרעטניה ןענַאטשענ ,גיטנעק ,ָאד ןענ
 םעד ןוהט וצ ףור א םלייהטענבָא רהיא ןופ ךיז טָאה עקעּפ

 -נעקוק טינ ,ננוי ץנאג ןהעזעגסיוא ְךָאנ טָאה יז .רעפלעהסיורַא
 טימ ,גידרענייב ,ךיוה ,,רהָאי גיסיירד-ןואדייוװצ .ערהיא ףיוא גיה
 ענידנעטשעב רהיא ןופ טרעצעגסיוא ןוא ערַאד ַא ,טסורב עכַאלּפ ַא
 -ווא עטמַאלפרַאפ טימ ,ּפָאק ןעגנַאל ַא טַאהעג טָאה יז ; טסופ
 טָאה'מ .עשטַאילק עדנעשזריה ,ערעגָאמ ַא ןופ ּפָאק םעד -- ןעג
 םעד ןופ עטלעטשעגנָא עלַא .טקנירט יז זא ,טנָאזעג רהיֵא ףיוא
 ראוו ,עקזייה עניילק יד ןיא ןעוועג רהיא טימ ןענייז לַאזקָאװ
 -ָאמָאקָאל יד ןופ ָאּפעד םעד ןעבענ טנהָאװעג טָאה רעדורב רהיא
 רהיא .ןייר טינ רהעז ןעטלאהעג זיוה סָאד טָאה יז .; ןעוויט

 + -נערטש א ןוא ,ןשקע ןא ,?ניווָארּפ ןרעווַא יד ןופ/ ןיילא ,רערורב
 -סטלע ענייז ןופ טצעשעג רהעז ,ןילּפיצפיד יד ןופ רעטיהבָא רעג
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 טרעט יי

 ֹוצ ןעוועג סרעשעב טינ ?ָאמ ןייק םהיא זיא'ס ןוא ,דעצייה רעּב
 זיא ,טרהיפענפיוא טּוג טינ ךיז טָאה רע .;;:טסינישַאמ :ַא ןערעוו

 .ןעיורפ ךָאנ טגָאיעג ךיז ןוא ןעקנורטעג :טָאה ,ןעזָאלוצ !ןעוועג

 ,געוו םעד ןעבענעג ןעוועג ןיוש םהיא ןעמ :טלָאװ לָאמ גיצנאווצ

 ןעמ ןּוא ,ןערָאמנארג רעטכירזטּפיזה ןּופ :גנוצישעב יד םינ ןעוו

 עסיורג ענייז וצ טנהָאװענוצ טינ ל?ייוורעד ךיוא ךיז טלָאװ

 ּרהעז ןוא גיהטומטוג רהעז ןעוועג 'זיא רע סָאװ רַאּפרעד ,תוריבע

 ,רליוו תמא ןערעוו טגעלפ חע .,דעטייּברַא רעטלַא 'דעטינעג- א
 רע טנעלפ טייהרע'רוכיש לייוו ,דזכיש ןעוועג זיא 'רע ןעוו רונ
 -רַאוורע טנעמענ טָאה'מ ןעכלעוו ןופ ;הער 'היח !ערהַאוװ א ןעהעוו

 : .זײב-סָאדילַא ןעט

 רעדיוו רע טָאה ---'? ןהעזעג רהיא טָאה ?עבייווןיימ ןוא ---

 'םהיא .טָאה סָאוו ,?עכיימש ןעטיירב א טימ ןטגעדפעג .ֿ?ָאמַא
 .ליומ סָאד ןעסירוצ |

 -עג טָאה --- ,ןהעזעג יז רימ ןעּבָאה ,סיוועג 4 ןעד 'יוו --

 רימ --- ,רעטסיימ-ןָאיצנאטס ןופ רעפלעהסיֹורַא דעד טרעפטנע

 -על'ב ...ריטרַאוװק רעיוא ףיוא קיטשירפ ןעפעגעג רַאגָאז ןעבָאה
 עסיורג א טוהט רהיא ןוא !  יורפ עניופ וַא :טָאה רהיא ,עקעּפ ,,ןעב

 .יירט :טינ רהיא טנייז רהיא סָאװ ,טייקשיראנ

 ;טכאלעגרעדנַאנַאפ רהעמ ךָאנ ךיז טָאה עקעּפ

 פָאזו ךיא זא ,ןיילא ךָאד ליוו 'יז רעבָא ? ןעד סָאװ ,,ונ --

 .ןעטלַאהרעטנוא ךיז

 ןופ רעטלע ןעוועג זיא !אירָאטקיװ ..רהָאו ןעוועג 'זיא סָאד

 רעווש .ַא ןוא קיד רהעז ןערָאװעג זיא יז .רהֶאי ייווצ טימ .םהיא

 ענעשעק ןיא ןעּפוטש לָאמ טּפָא ןיילַא םהיא טגעלפ ןוא ,שנעמ

 -שרעדנַא ןענינעגרַאפ ןעכוז ןהעג ךיז ?ָאז רע יזא .,וס טרעדנוה ַא !

 -ענ טינ לָאמ ןיוק יז טָאה רהיא וצ טייהיירטנוא ןייז .,ואוז

 טאהעג בעיל רוטַאנ רעד ןופ טָאה רע ?ייוװ ,קרַאטש וצ טדַאַא

 -נייא גיטכיר ןעבעל רעייז ךיז טָאה טצעי ןוא .ןוהט וצ ףיטש א

 .טלעטשעג

 יד ייב יורפ ןייא וצ ,ןעיורפ ייוזצ .טאהענ טָאה עקעּפ --

 : ןערהָאּפסיורא ןוא ןעמּוקנֶא טנעלפ רע וואו ,ןעלַאזקָאװ 'ייווצ
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 ,טנָאזירָאה ן'רעביא-ךיוהו ןעביוהעגפזוא ןיוש ךיז טָאה ןוז יד

 -ַאלב רעד ןיא טבעוושענ טָאה דלָאגךינ ןזפ יו ביוטש ַא ןוא
 םענהעש םעד טקרעמעב טינ וליפַא טָאה ָאבור'רעבָא .טפול רעס

 רהעז זיא סָאוװ רענייא יוז טלייאעג ךיז טָאה רע ; ןענרָאמהירפ

 ןעטסננא יד ןעליטש טלָאװעג ךיז ןיא טָאה רע ; טניטפעשעב

 .ןעטרַאוװ ןוא ןעטדַאװ ןופ
 : לוק א סנעצימיא רע טרעהרעד םיצולפ

 ןיימ: ןעהעזענ רהיא טָאה !ָאבור עיפ'מ ,ןעגרָאמ טוג ---

 א ? יורפ
 -ָאל' ן'ףיוא ן'קאשז ייב רעצייה רעד ,עקעּפ ןעוועג זיא סָאד

 ; רעטנוזעג א ,גיצרעיפ-ןוא-יירד רֶהָאָי ַא ןופ ןַאמ/ ַא' ,וויטָאמָאק
 זיא סָאװ ,םִינַּפ ַא טימ/ ,טיובעג טונ ,רעדרענָאמ א. ,רעכילהערפ ַא

 ןענױא עיורג ענייז .םאלפ ןוא ךיור ןופ טרעכיורדַאפ ןעוועג
 -יּפש יד טימ ליומ! רעסיורנןַייז ןוא ןרעטש םעניילק םעד רעטנוא
 ייבי יו ,ןעלכיימש ןַייא ןיא ןעטלַאהעג ןעבָאה רענייב-קאט עגיצ

 .ןוהט וצ בעל א בעיל טָאה סָאװ ,םענייא

 -ראפ ,טגערפענרעביא יָאבוד טָאה --- ? ראג .רהיאי ? יו ---

 רעייא טימ- ; אי ,ךא --- .טלעטשענבָא ךיז טָאה ןוא ,טרעדנואוו

 ...ןעסעגרַאפ .רָאנ --- ,ןעפָארטענ סָאװטע ךיז טָאה 1יטָאמָאקָאֿפ
 -עצ ...טכַאנ רעד ףיוא טנייה טשרע םיורא/ טרהָאּפ רהיא ןוא
 ?' הא ,טונ ...גָאט ןעצנאגנ א טהוד

 טָאה רע : טרעפטנעעג עקעּפ טָאה -- ,טונ ,יאדוא --
 .עקנַאילוה עגיטכענ יד ןופ טרעטכינעגסיוא .טינ ךָאנ ךיז

 ךָאנ עקעּפ זיא ,ןאור ןופ טייוו טינ ?לעּפדעד ַא  ןיא ןערָאבעכ

 ,עינאּפמַאק ןהאבנעזייא יד וצ טסנעיד' ןיא קעווא לעגנוי א סלַא
 -ַאמ יד ףיונוצ טלעטש'מ ואוז ,גנולייהטבא יד ןיא גידנעמוקנָא
 ,רהָאְי ניסיירד ןערָאװענ טלַא זיא רע ןעוו ,רעטעּפש .ןעניש

 -עוז טלָאװעג טָאה רע ןוא ןערָאװעג סאמנ טייברא ןייז םהיא זיא
 ; טסינישאמש ַא ןערעוו ןענָאק וצ רעטעּפש ידכ ,דעצייה ַא ןעד
 -קיוז טימ .טאהעג הנותח ךיוא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 יד .רעבָא .ףרָאה ןייא ןופ ןעוועני םהיא טימ  זיא יז : ; עירָאט

 -ֿפעז רעד ןעוועג ץלַא זיא עקעּפ ןוא ,ןעננאגעג ךיז ןענייז ןערהָאי
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 -עּפעד יד טקוקעגרעביא גיהור ץנאג טָאה רענעי ;  גנוגערפיוא
 -- : ןעריּפַאּפ ערעדנַא ןעשיווצ ןוהטעג ףרָאװ א יז ןוא ,עש
 .עיניל-ןהַאב רעד ןופ טרָאּפַאר עכילנהעוועג א זיולב ,אמתסמ

 ןוא ,גָאט ןופ עגייצנא ענייז וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ןעגעוו ןעלהעצרעד םהיא ןעמונעג טָאה ,ךילנהעוועג יוװ ,ָאבור
 טנייה רעבָא ..גָאט ראפ ןוא טכַאנ ייב טריסאּפ טָאה סָאװ ,סעלא

 -סיורא -טכאנ רעד סָאװ ,ןענָאמרעד טגָאקעג טינ ךיז ָאבור טָאה
 -עג טָאה'מ סָאװ ,םיבנג יד ןופ טקהעצרעד םהיא טָאה רעפלעה

 רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד .ןערעמיצ רעטייברא יד ןוא טּפַאב
 םהיא טָאה ןוא ,רעטרעוו רָאָאֹּפ ַא ְךָאנ טדערעג םהיא טיִמ טָאה
 טונימ רעד ןיא לייוו ,טזָאלעגבָא טנאה ן'טימ ךאמ א טימ ,ךילדנע

 ןעהעטש סָאװ ,רעפלעהסיורַא ערעדנַא ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענייז

 -עג ךיוא ןענייז ייז .סענָאנַאװ ןוא ןעפיש יד ןיא טכַארפ םייב
 עיינ ַא טכארּבעג ךיוא ןעבָאה ייז ,טרָאּפַאר ַא ןעבעגבָא ןעמוק
 ןעפיש-טכארפ יד ייב עטלעטשעגנָא יד ןופ רענייא סָאװ ,עשעּפעד
 .ןעבעגעגרעביא ייז טָאה

 רע זַא ,טגָאזעג ידַאבַאד טָאה --- ,ןעהעג ךיז טנָאק רהיא -- |

 .רהיט רעד ייב ןהעטש ןעבילבעג זיא ָאבור זַא ,ןהעזרעד טָאה
 טימ ידַאבַאד ףיוא גידנעקוק טרַאװעג ץְלַא טָאה ָאבור רעבָא

 טשרע ןעגנאגעגקעווא זיא רע .,ןעגיוא עטנעפעעגרעדנַאנַאפ ענייז

 ןערָאװעג ןעפרָאװעגּפָארַא ךיוא זיא עשעּפעד עטייווצ יד ןעוו
 ַא ןעגעג .דנאה רעגיטליגכיילג רעבלעזרעד טימ שיט ן'פיוא

 -טנענוא ךאד-גנעה ןרעטנוא ןעגנאגעגמורא .ָאבור זיא טונימ
 -ימ גיסיירד-ןוא-ףניפ ןעוועג ןיוש זיא'ס .טכַארטרַאפ .,,ןעסָאלש

 יַאּפ םעד זיב טינ גוצ ןייק ןיוש טמוק טציא :  ןיינ ףיוא טונ
 -עב רע טגעלפ ךילנהעוועג .גיצפופ רהוא ןיינ ןופ גוצ רישזַאס

 ךיִז טָאה ָאבור ןוא .?אזקאוו םעד ןעקוקוצמורַא העש יד ןעצונ
 סיפ יד ןיהואוו גידנעסיוו טינ ןייֵלַא ,טונימ עגינייא טּפעלשעג
 רַאפ .ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא ךילדנע טָאה רע .,םהיא ןעגָארט

 טיִמ ךיז טָאה רע ןוא ; 298 .מונ ןָאנַאװ רעד ןעוועג זיא םהיא
 דָאל יד ןופ ָאּפעד ןיא קעװַא זיא ןוא ןוהטעג עוועריק ַא לָאמ ַא

 .ןוהט וצ סָאװ טַאהעג טינ טרָאד טָאה רע ?הָאוובָא ,ןעוויטָאמאק
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 -יש יר ייב ןעננערברַאפ ,ךילכעזטּפיוה ,טייצ ןייז טנעלפ ןיילא

 -ראפ גידנעטש גידנעבָאה ,תורוחס .יד טימ סענָאגַאוװו ןֹוא ןעפ

 ןופ ןוא רװַאה ןופ ןעטנַאסרעממָאק עסיורג יד טימ ןעגנודניב

 } טגיטעּפשרַאפ לעסיבַא ךיז רע טָאה טנייה ,טלעוו רעצנַאג רעד
 ,רָאטנאק יד ןופ רהיט יד טנעפעעג לָאמ ייווצ ןיוִש ,טָאה.ָאבור

 ןָליפַא זיא שיט ן'ףיוא .ןעפָארטענ טינ רעבָא םהיא טָאה ןוא

 ס'ָאבור .ןעווענ טנעפעעגפיוא טינ ךָאנ גָאט ןופ עגייצנָא יד

 -ענ זיא רע .ףעירב יד ןעשיווצ עשעּפעד ַא טקרעמעב טָאה ניוא

 -עג טינ ךיז טָאה רע ; רעט'ףושיכ/רַאפ ַא יװ ןהעטש ןעבעילְב

 ףיוא גידנעפרַאװ גידנעליוו טינ ,רהיט רעד ןופ ןעסיירבָא טנָאק

 .ןעקילב עגיטסַאה שיט םעד

 .ידַאבַאד עיס'מ ןעמוקעג זיא רעטעּפש טונימ ןהעצ ,ךילדנע

 טָאה רע ; טרָאװ ַא גידנעדער טינ ,טצעזעגוצ ךיז .טָאה ָאבור

 -ןָאיצאטס רעד רעבָא .עשעּפעד יד ןענעפע לָאז רענעי טרַאװעג

 -סיורא טלָאװעג טָאה רע ; טלייאעג טינרָאג ךיִז טָאה רעטסיימ

 ןופ טָאה רע ?ייוו ,רעפלעה ןייז וצ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןעזייוו

 .ןעטלאהעג םהיא

 יו ןעננאגענוצ זירַאּפ ןיא ךייא סע זיא ,סיוועג ,,ןוא ---

 ? ןעשנואוועג

 .ךייא קנאד ךיא ,עיפ'מ ,אי--

 העבֶא ; עשעּפעד יד טנעפעעג ךילדנע טָאה ידַאּבַאד
 וצ טלעכיימשעג זיולב טָאה רע ; טינ ךָאנ יז רע טָאה ןעזעלעג

 -רַאפ יוװ ןעגנולקעג טָאה עמיטש ס'ָאבור .: רעפלעהפיורא ןייז

 סָאד ןעטלַאהוצנייא טגנערטשעגנייא ךיז טָאה רע ?ייוז ,טקיטש

 ,ּפיל עטסרעטנוא ןייז ןופ ןערעֿפיצ עזעוורענ

 .ןהעז וצ רעדיוז ָאד ךייא רהעז זנוא טהערּפ סע --

 העטייוו ךייא טימ ןעדעירפוצ רהעז ןיב ,עיס'מ ,ךיא ןוא---

 .ןייז וצ
 רעד וצ ןעמונענ ךילדנע ְךיִז טָאה ידַאבַאד עיס'מ זַא ןוא

 םייוש רעטכייל ַא ; טקוקענכָאנ םהיא ָאְבּור טָאה ,עשעּפעד

 ,ןעניוושענ טָאה רע ; םינּפ ן'פיוא ןענָאלשעגסיורא םהיא טָאה

 עטעטראוװרע יד טקרעמעב טינ רעבָא ןידאבַאד ייב טָאה רע
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 ָאבור רעדייא ןוא .גנולייהטּבאדןעיורפ םעד ןיא ןערהיֿפנײרַא יז

 ּלָאמַא ךָאנ רע טָאה ,ןערהיר וצ ךיז לַאנגיס םעד טגנַאלרעד טָאה
 נוצ רעד זַא ןוא ,גנונדרָא ןיא זיא גנידצלא וצ ,טקוקעגרעביא טוג

 -בָאנ לעסיב ןהעש א םהיא רע טָאה ,ןעהענ ןעמונענ ןיוש טָאה

 רע ןעוו רונ טונימ ןייא סָאװ ,ןַאמ .ַא ןופ קילב םעד טימ טקוקעג

 .סנעבעל ערעייז ןעטסָאק ןעשנעמ סָאד ןָאק ,טכארטראפ זיא

 ןהעגרעבירא טזומעג ןיוש םעד ךָאנ דלַאב טָאה רע רעבָא

 ןופ גוצ םעד ןעמהענוצפיוא ידכ ,עיניל-ןהאב טייז רענעי ףיוא

 ןיא .לַאזקאוו ןיא'ןעמוקעגניירא טייצ רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ןַאור

 רע ןעכלעוו טימ ,רעטמַאעב-טסָאּפ רעד ןעוועג ךיוא זיא גוצ םעד

 ןיא .סעיינ עטצעל יד ןעגעוו ןעדערכרוד גָאט ןעדעי ךיז טנעלפ

 רענלעצנייא רעד ןעוועג סָאד זיא טיײברַא גָאט ןערעווש ס'ָאבור
 טָאה רע ; עדנוטש לעטרעיפ ַא ןעהורוצבָא ךיז טנעמָאמו רעיירּפ

 זיא טייברא ןייק לייוו ,םעהטָא םעד ןעּפַאכרעביא יירפ טנַאקעג

 יו ,טנייה ךיוא ןוא :נוַאק ן'םיוא ןענעלעג .טינ דלַאב םהיא

 ךילהערפ ךיז ןּוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורראפ רע טָאה ,לָאמ עלא

 ,דניירפ ןייז טימ טסעומשעג

 ךאלרערדזַאג יד ,גָאט תמא ןערָאװעג ןיוש זיא לייוװרעד

 -לעוו ,ףאד-גנעה םענרעזעלנ םעד רעטנוא ןעשָאלרַאפ ןעמ טָאה

 ֿלַאזקאוו ןיא זא ,טכיל גינעוו יוזא טזָאלעגכרוד רעבָא טָאה רעכ

 "יה קיטש רעסיורג רעד רעבָא - לעקנוט ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 "הירפ ןופ םַאלפ םעד טימ טנערבעג ןיוש טָאה ךַאד עי לעמ
 ןוא ,עווָאזָאר ןערָאװעג זיא טנָאזירָאה רעצנַאג רעד ;  ןענרָאמ

 טפול ערעטיול יד ןיא רהָאלק רהעז ןהעזעגסױרַא דיז יטָאה סעלַא

 .הירפ-רעד-ןיא רעטניוו םענהעש םעד ןופ

 -וק ידַאבַאד רעטסיימ-ןָאיצנאטס רעד טגעלפ ,ךילנהעוועג

 טגעלפ רעפלעהסיורַא ןייז ןּוא ,הירפ רעד ןיא רענייז יַא טכַא זעמ

 ןעוועג זיא ידַאבַאד .טרָאּפַאר ןייז טימ ןעגעקטנע ןעמוק םהיא

 -ענעב ךיװ טגעלפ רע ; טענורב רעטעדיילקעג ןייפ ,רענהעש ַא

 ענייז ןיא ןוחטראפ זיא סָאװ ,טנַאיסרעממָאק רעכייר ַא יו ןעמ

 וא ,ןעדעירפוצ ץנאנ ןייז טנעלפ רע ,ךילקריוו ןוא ..ןעטפעשעג

 רע ןוא ,ןעגוצ-רישזַאסַאּפ יד טימ ןעּבעגבָא ךיז ןעלָאז עדעדנַא
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 דעבָא6 .םעד/ רעטניה טהעטש  סָאוו ,ןָאנַאװ ןעטייווצ םוצ ןעמ

 טבָאקוצ ןעווענ זיא רע ; ןערעד טזָאלעגנ טינ ךיז טָאה ָאכור

 .סָאװרַאּפ ַא ןהָא רָאנ

 טרהיד --- ! ךייא/ ךָאה נָאז ךיא ! תומהב רהיא ,ךא ---

 ז טיג

 טמוק ָאד סָאװ ,ןענאטשרעפ ָאי ךילדנע רעבָא טָאה רע זַא

 גידנעטליש ,טכָאקוצ רהעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,רָאֿפ ךילטנעגייא

 -םיוא טינ ןָאנַאוז א ןליפַא ןָאק ןעמ/ ואוו ,לאזקָאװ ןעננע םעד

 ןּוא ןיילק' וצ ןעוועג יקַאט זיא לַאזקָאװ רעד ,ךילקריוו .ןעזועריק
 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד ;רװַאה ריֿפ גנע וצ

 ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,טעַיובעג טָאה ןהַאב יד סָאװ ,ןעלַאזקַאװ

 טימ ,רעצעלק עטלא ןוֿפ ןעלַאטש עטלא-ענייז םימ טנעידעגסיוא
 טיט ,קניצ ןוא ץלָאה ןופ ךַאד-גנעה םענעטכיולעב טכעלש םעד

 ךלַאק ענעלַאפענּבָא טימ! סעדייּבעג ערעטסניפ ,עטלַא ענייז עלַא
 :טנעוו יד ןופ

 עינאּפמָאק/ יד יװ טינ רָאנ העטשדעפ'כ - !עדנַאש ַא'ס ---

 !: ןעסירענּרעטנורַא טינ ךָאנהברוח עצנאנ יד טָאה

 וצ:טרעהענוצ ךיז גנורעדנואווהאפ טימ ןעבָאה רעטייברַא יד

 -נעדטש/אזא ןעוועג גידנעטש זיא רעכלעוו ,ןאמ' ןעזעיד ןוֿפ דערַײד

 ,טקרעמעב סָאד טָאה ָאבור .ןילּפיצסיד וד ןופ רעטיהבָא רעג

 ,רעדנעגייווש א ןוא ; ןערָאװעג ןעניוושנא לָאמ/ ַא טימ זוא/ ןוא

 -יא/ טקוה'םי יוז טקוקעג דעטייוו רע טָאה ,רענעטלַאהעגנייא ןַא

 -ייב' ַא ןעזיוועב: ךיז .טָאה ןרעטש ןייז ףיוא .סענָאגַאװ יד רעב

 ןעטרַאה ן'טימ! םינּפ רעטיור ,רענידכע?ייק ןייז ןוא  ,שטיינק' רעז

 א; טימ םענייא ייב יוז ןעהעזסיוא ןעמונעג-טָאהלעדרעב ןעטיוד/

 .טפַארק-סנעליױו עקרַאטש

 -טלַאק ןעמָאקלָאפ ןערָאװעג רעדיווװ ָאבּור  ןיוש זיא טציא
 רהעז גוצ-לענש םעד ןענרָאזעב ןעמונעג ךיז טָאה רע .גיטולב

 -ןעמאזוצ טָאד .עלעציּפ סעדעי גידנעקוקכרוד ןיילא ,ךילטקניּפ

 טָאה רע ןוא ,ןעלעפעג טינ םהיא זיא םענָאנַאװ יד ןופ ןעלטעק

 טימ  עמַאד ַא .ןעניוא ענייז רַאּפ ןעניטסעֿפעב ייז ןעפייהעג

 לָאז"מ' ןעטעמענ טָאה ,עטנַאקעב א ס"יורֿפ ןייז ,רעטכעט ייווצ
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 ןיא ןוא ;?עמיה ןיא ןעמואוושעג ּךָאנ עטצעל יד ןענייז עכלעוו
 -נָא ןעוועג ךייט-ענעס םעד ןופ ?יומ רעסיורג רעד זיא טייז חרזמ

 -עבנוא ןַא טימ .גָאטראפ םענערָאבעג-יינ םעד טימ ןעדנוצעג

 ןופ לעטיה סָאד ןעמונעגבָארַא ָאבור טָאה גנונעוועב עטסואוז

 ענייר עשירפ יד טימ ןעקיווק טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק

 עסירג יד ; טנאקעב טוג יוזא םהיא ןיא דליב סָאד .טפול

 -טַאלּפ יד ,סקניק ; סעדיײבעג-לַאזקָאװ עסַאמ רעד טימ עקערטש

 ,!עוויטָאמָאקָאל יד ריפ ָאּפעד רעד ,ןערישזַאסַאּפ יד ראפ םרָאפ

 סָאד --- ,ןיילַא טדָאטש יד ,ןָאיצידעּפסקע עצנאג יד ,סטכער ןּוא

 טרהעקעגקירוצ םהיא ,טגיהורעב ,ךיז טכַאד ,םהיא טָאה סעֶלַא

 גידנעטשעב ןוא דימת ,ןעגנוניטפעשעב עכילנעט-גַאט ענייז וצ

 ,טייז רענעי ןופ ,טיפַאל-לרַאש סַאג רעד רעביא ןוא .עגיבלעז יד

 ; ןעקירבַאפ יד ןופ סענעמיוק עסיורג יד טרעכיורעג ךיז ןעבָאה

 -ָארק-ןעליוק יד ןיא ןהעזעג ךיז ןעבָאה ןעליוק גרעב עסיורג ןוא
 ךיז טָאה טרָאד ןופ .ןַאבָאב גערב ןעטיוברַאפ םעד םורא ןעמ

 סענָאנַאװ יד ןופ יירעפייפ סָאד ןוא .שיורעג א טרעהעג ןיוש

 סָאװ ,םי םעד ןופ ךורעג ןוא ןעכאוופיוא סָאד ןוא ,תורוחפ טימ

 זַא ,טנַאמרעד ן'ָאבור טָאה סעלַא סָאד --- ,טגנערב טניוװ רעד

 ןעסאמ ןוא ,ףיש ַא ּפָארַא טזָאל'מ ?ייוו ,בוט-םוי ַא זיא טנייה

 .ןהעז וצ סָאד ןעּפוטש ָאד ךיז ןעלעוו ןעשנעמ

 רע טָאה ,לַאזקָאװ ןיא ןעמוקעגניירא קירוצ זיא רע זַא

 ףיוא גוצ-לענש םעד ףיונוצ ןעלעטש רעטייברא יד יוװ ןחעזרעד

 זַא ,טכודעגבָא יײבַאד ךיז טָאה םהיא ; גיצרעיפ רהוא סקעז

 ; ךיוא 298 ןָאנַאװ םעד ןעמונעגניירא רעהַא ןעבָאה עטייל יד
 םהיא טָאה ןענרָאמ רעשירפ רעד סָאװ ,הטומ ןעטוג ןייז ןופ ןוא

 .סעכ רעטעטרַאוװרענוא ןא ןערָאװעג לָאמ ַא טימ זיא ,טפַאשרעפ

 לָאז חור רעד ,293 ןָאגַאװ םעד ןָא טינ רימ טרהיר --

 ייב טשרע ! טהעטש רע ואוו ןהעטש רע לָאז ! ןעמענ ךייא
 .קעװַא טנייה רע טהענ טכַאנ

 ,ןהעז טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,רעטייברַא רערעטלע רעד
 -רע םהיא טָאה ,ןערעוו טלעטשעג ןעמַאזוצ טוג לָאז גוצ רעד זַא

 -וקוצ וצ ידכ רעביא זיולב ןעמ טקור ןָאנַאװ םעד זא ,טרהעלּק
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 ,ןעטַאדלָאס עגינייא טימ טרַאּפשעג ךיז סיּפע טָאה ,רעטלעטש
 -סיוא זיא םהיא ןוא ןעשימניירא טזומעג ךיז טָאה ָאבור ןוא
 ,רעדליּפענ םעד ןיא רעקיטש ףיוא ןעסיירוצ ךיז שטָאכ ןעמוקעג
 ןא ןעשיווצ ,טפול-נוצ רעד ןיא ,לַאזקאוו ןעלעקנוט םעד ןיא

 ןענייז ןוא טלעק ןופ טרעטיצעג ןעבָאה סָאװ ,ןערישזַאסַאּפ םלוע
 ,ננומיטש עטוג ַא ןיא ןעוועג טינ זיא רע ןוא .ףָאלש ןופ טשרע

 רעבָא .ןוהט וצ טכארט ַא טַאהעג טינ טייצ טונימ ןייק טָאה ןוא
 -קאוו רעד ןוא ,ןעננאגעגסורַא ךילדנע זיא נוצ רישזאסאּפ רעד
 -הערד םוצ קעװַא גיטסַאה זיא ָאבור  .גידעל .ןערָאװעג זיא לָאז
 סעלַא וצ ןענערפוצנָא ךיז ,טסילַאנגיס-געוו םעד ןופ ?עקריצ
 טקעריר גוצ א ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה'ּפ םירָאװ ,דסח טימ זיא
 -רעד .טגיטעּפשרַאפ לעסיבַא ךיז טָאה נוצ רעד ןוא ,זירַאּפ ןופ
 -רעטנורא ןענייז ןערישזַאסַאּפ יד יװ ,ייבַאד ןעוועג רע זיא ךָאנ
 ןערישזַאסַאּפ ענעמוקעגנָא יד זיב טרַאװעגבָא טָאה ,ןעכָארקעג
 -לעװ ,ןעלעטָאה יד ןוֿפ סעטערַאק יד ןיא ןערהָאפוצ ךיז ןענייז
 זיולב עיניל רעד ןעבעל לאזקָאו ן'פיוא טרַאוװעג ָאד ןעבָאה עכ

 ָאבור טָאה טציא טשרע ןוא ,סעטַארג טימ טנַאװ טייז רענעי ןופ
 ןערָאװעג זיא לַאזקָאװ רעד --- ,טונימ .ַא ןעהורבֶא טנָאקעג ךיז
 .גידעל ןוא ליטש

 :ׂ -  .,סקעז ןעגנולקעג טָאה'ס

 רישזַאסַאּפ רעד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא םאזננאל ךיז זיא ָאבור
 -סיורא זיא רע זַא ; ךַאד םענרעזעלג םעד רעטנוא עמרָאפטַאלּפ
 םעד ןעביוהעגפיוא רע טָאה ,לעמיה ןעיירפ םעד רעטנוא ןעמוקעג

 טָאה רע ; גנורעטכיילרעפ ןופ טצפיזעגבָא ךיז טָאה ןוא ּפָאק
 טָאה םי ם'ןופ טניוו רעד .ןעגָאט ןיוש טמענ סע זַא ,טקרעמעב
 רעד ןערָאװעג זיא'ס ; ןַאמוט םעד ןעבירטוצ ךילצנעג ןיוש
 -עג טָאה ָאבור  .גָאט ןעגידנענוז א ןופ ןעגרָאמהירפ רערהָאלק
 ףיוא רעמיוב יר וצ ,גרַאב רעליוואוננע םוצ ,טייז ןופצ ןיא טקוק
 טעלָאיװ א סיּפע ןעמוקעב ןעבָאה עכלעוו ,דלעפ סגנודרעעב םעד

 ךיז גידנערהעקמוא ;?עמיה ןעטסאלבענסיוא םעד ןעגענ רילָאק
 טקרעמעב ּךָאנ רע ֿטָאה ,טייז בירעמ ןוא םורד ןייק םינּפ ן'טימ
 ,סנעקלָאװ עסייוו ענעסירעגבָא ךאלקיטש ענינייא םי ן'רעביא
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 וַא ,ךָאנ קנַאד א -- .טקרעמעב .ןעלומ טָאה --- ,,יױזַא .ןיוש
 יןָאנַאװ א ןיא .ןעמ טָאח גנַאל .טינ ָאד .ךרוד ׁשְטָאּכ ייז טקוק'ט

 ןערָאװעג ןעפָאלשנַא זיא רעכלעוו ,ּרושזַאסַאּפ ַא .טזָאלעגרעביא

 ךיז רע טָאה ,גָאט ןערָאװעג זיא'ס זא ,טשרע ןוא ,קנַאב ַא ףיוא
 ..טּפאכעגפווא

 דעג ,ץינעג :ַא גידנעטלַאהניײא ,םיוק .,ןעלומ טָאה ךילדגע
 ןערָאװעג רע זיא םיצולַּפ רעבָא .,ןעפָאלש טהעג רע זַא ,טגָאז

 ,טרהעקעגמוא ךיז .טָאה רע זַא ,גירעגיינ יױזַא
 טקעּפָארּפ-בוּפ ן'טימ 'קסע רעד -- ! ןעסעגרַאֿפ רָאג --

 ? יא ,טגידנעעג ןןיוש ךָאד ךיז .טָאה

 .ןעדעירפוצ ןיִּב'ּכ .; ןערָאּפעג טסיזמוא טינ ; אי ,הֶא --

 רעמופ --- : יעשז-טקגעדעג ..,.יאדוא ; יוזא רעטעכ ---
 .ָאד טביילב 2

 םַאזגנַאל ןיא רע ; ןיילַא רענייא ןעבעי?בעג זיא ָאבור ןוא
 ,פיװעטנָאמ ןייק גוצ ןעדנעטרַאוװ םעד וצ ןעגנאגעגוצ

 יז ןעבָאה'ס ; ןעפָא ןעוועג ןיוש ןענייז ןעלַאַאזדטרַאװ יד
 ,טניח ערעייז טימ רענעי עגינייא ,ןערישזַאסַאּפ עכילטע ןעזיוועב
 טלָאװעג ןעבָאה עכלעוו ,סעילימַאפ יד טימ רעמערק יירד-ייווצ א

 לא ןיא ,רעבָא --- ,גאטנוז זיא'ס סָאװ ,טימרעד ןעצונעב ךיז

 ןופ גוצ רעטשרע רעד זַא .םלוע רעניילק ַא ןעוועג זיא ,ןיימעג

 -רַאפ טרָאטעג טינ ָאבור ןיוש טָאה ,ןערהָאּפעגסיורא זוא .גָאט
 םעד ןעלעטשנעמַאזוצ טזומענ ךיילג טָאה רע ; טייצ ןייק ןערעיל

 ןייק גיצרעיפ רהוא ףניפ סױרַא .טהעג סָאװ ,,גוצ רישזַאססַאּפ
 ךָאנ ןיא ,גָאט רַאפ הירפ יוזא יוװ יוזא .ןוא .זירַאּפ ןוא ןַאוד
 רעד םסלַא ,רע טָאה ,טײבּרַא רעד וצ ןעמוקעג טינ רענייק .טעמכ

 רהעז טָאהענ ךיז ףיוא ,רעטסײמ-ןָאיצַאטס םעד ןופ רעפלעהסיורא
 יד ןעקוררעביא טנידנעעג טָאה .ָאבור ,ןענרָאזעב ּוצ סָאװ לעיפ
 ;ןעלַאטש יד ןופ .טרהיפענסיורַא ןיוש ייז טָאה'מ .; םענָאגאװ
 ףעד ייב ןעסלער יד ףיוא טלעטשעגסיוא .ןיוש יז . טָאה'מ ןוא

 קעװַא טפראדעג .ָאּבור .טָאה .ָאד ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רושזאסאּפ

 "וצ םעד ףיוא ןוא ןעטעליּב יד ףיוא ןעבעג החנשה לַאַאז ןיא

 -עננָא ןא ,רענייא .,ןערישזַאסַאּפ יד ייב שזַאגַאב ם'ןופ .ןעמענ
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 עריימ ייז ןענייז ,עמרָאפטַאלּפ יד רעביא גידנעהענ ױזַא

 ואוו ,םע טפַײיה ,טֹּרִא םעד וצ זיב --- ,לַאזקָאװ עדנע ן'זיב וצ

 -ַאוו יד דיפ לַאטש רעד טנַאה רעטכער רעד ןיא ךיז טניפענ' סע

 רעדיוו ןעלעוו ןוא ,ןעטכענ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,סענָאנ

 -יוהענפיואטָאה ָאבור .רעטעּפש גָאט א טימ טשרע ןהענסיודא
 םעד ןהעזרעד לָאמ ַא טימ ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא ,ּפָאק םעד ןעב
 -עב א טַאהעג טָאה רעבלעוו ,293 רעמונ ,סַאלק עטשרע ןָאגַאוװ

 ַא ןופ טכיל ןעדנרעטיצ םעד טימ ןעטכיולעב ,עּפוק ערעדנוז |
 ; ןעירשענסיוא לָאמ ַא טימ טָאה ןעלומ .לערערזזַאנ

 ! ןעּפענרַאּפ רָאג בָאה'ב ,ךא ---

 ,טיוה ןערָאװעג לָאמ ַא טימ זיא םינּפ רעפַאלב ס'ָאבור

 ,רעטיצ רעטכייל ַא ךיז ןיא ןעטלַאהנייא;טנָאקעג טינ טָאה רע ןוא
 -- .טלָאהרעדיױװ ןעלומ טָאה --- ,ןעסענרַאפ בָאה'כ ---

 --- ,ןעּפישסױרַא טינ רהיא טרָאט ,רהיא טהעז ,ןָאנַאװ ם עדי
 סקעז ןופ גוצ לענש םעד ןיא ןיירא טינ טנייה םחיא טלעטש

 ,גיצרעיפ רהוא
 טימ טגערפעג ךילדנע ָאכור טָאה ,ןענַײװש ןעבצרוקי ַא ךָאנ

 : ןָאט ןעבילריטַאנ ץנַאנ ַא
 ? סיּפע זיא םָאוו ? יוזא --

 טנייה ףיוא עּפוק ַא ריפ גנולעטשעב .ַא ןײדַא זיא'ס ---
 עהעדנא ןייק רימ ןעלעוז רשפא ,ןעפיוו ןָאק רעוז ןוא .דנעבא
 ?ייווהעד ןעלָאז רימ זַא ,ןעבילבעג זיא ,ןעבָאה טינ עּפוק עיירפ

 .ןעבָאה רימז סָאװו יד ןעטלַאהרַאפ

 -ֿפָאהַא טינ ,טרעּפטנעענ ָאכור טָאה --- ,ךילריטַאנ ,ונ --
 ןיא זיא םהיא ,ןָאנַאװ םעד ןופ קילב ןעדנעשרָאפ ןייז גידנעזַאק

 ?ָאמ ַא טימ זיא רע ןוא ,קנַאדענ רעדנַא ןַא ןיירַא גנילצולּפ ּפָאק

 : זייב ןערָאװעג
 יד יו ,ךייא טעב'כ ,טהעז .;! ךייא סָאה טלעפענ' יוז --

 ָאד זיא ןָאנַאװ םעד ףיוא ! לעפיבַא סע  ןענינייר .םעקַאליופ
 .ךאוז עצנאנ א ןופ ךיז טכאה ביוטש

 ךָאנ ןָא טמוק גוצ' א זא -- ! עטבישענ עטלא ןא! ,הֶאי --

 ןעביילב סענָאנַאװ יד זַא ,רעכיז ןייז רהיא טנָאק ,טכַאנ ייב ףלע
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 ןוא ; דימת יװ ןעוועג ןענייז רע'םינּפ ערעייז ; ןעסױטשנָא
 קראטש ךיז עלבעל עיס'מ ןוא עלבעל םאדאמ ןעבָאה טסיזמוא
 א וליּפַא טרעהעג טינ ךיז טָאה םינכש יד ייב ; טרעהענוצ

 ;קרַאטש רהעז ןעפָאלשעגנייא דלַאב ןענייז ייז זַא ,גיטנָאק ;ּךרָאש .
 טינ זירַאּפ ןיא ןייז רעייז ייז זיא אמתסמ זא ,ןעקנעד ךיז ןָאק'מ
 ?נירעוועס ףרַאד סָאװ וצ ,טינ ןעוו ; ןעלַאפעגסיוא טונ נירביא
 סָאד יו ,טגערפעג טָאה ריסַאק רעד .,הירפ ױזַא ןעהעטשפיוא
 דָאװעג זיא עלבעל םַאדַאמ ןוא ,ן'ענירעוועס ייב ןעוועג זיא םינּפ
 ; סאלב רהעז ,םינּפ גנערטש רהעז א : עקרעביירשעב א ןער
 -צראווש יד רעטנוא טניישעג קרַאטש ןעבָאה ןעניוא עיולב ערהיא
 -- גנוגעוועב א ןהֶא ,ליטש ןענַאטשעג } רָאָאה ערהיא ןופ טיי
 רהָאוװעג סעלַא ןיוש טעוו'מ ...ןירעדנַאװ:-טכַאנ ערהַאוו ַא ,טָא

 ,טכַאנרַאפ זיב ןערעוו
 ,ןעלומ עגעלָאק ןייז טסיוורעד ָאנור טָאה לאזקָאוי ןיא ז

 טָאה ָאבור ןוא ,טכַאנ ייב ןעטיײברַא טפרַאדענ טָאה רעכלכעוו
 טימ ךיז טָאה ןעלומ רעבָא ; טנעה יד ןעמונענרעביא םהיא
 -עג םהיא טימ ןוא ,ןעטונימ עגינייא ךָאנ טהערדעגמורַא םהיא
 -ָאה סָאװ ,ןעטייקניניילק ענעדעישרעפ גידנעלהעצרעד ,טסעומש

 עניילק רָאֲאֹּפ ַא טּפַאכעג טָאה'מ --- : טריסַאּפ ןעטכענ .ןעב
 ןעכירּקניײרַא טלָאזעג ןִיוש ןעבָאה ייז ןעוו טונימ רעד ןיא םיבננ

 -עג טוג ןעמ טָאה רעטייברַא יירה ; רעמיצ רעטייברא יד ןיא
 ןופ ןעלעטשפיונוצ םייב ; ןעלענער יד ןעטיה טינ רַאּפ ןעבעג
 יד ןופ ןעלטעק-ןעמַאזוצ םייב זיא ,עיליוװעטנָאמ ןייק גוצ םעד

 טָאה ,ָאבור .ןעזייא-לעטעק רעד ןערָאװעג ןעכָארבוצ סענָאנאוו
 זיולב זיא רע -- : טרעהעגסיוא ןעסַאלעג ,םינּפ ןעגיהור ַא טימ
 טָאה סָאד ןוא ,טייקדעימ ןופ אמתסמ -- ,ךיילב לעסיבַא ןעוועג
 -נוא יולב ןעוועג םהיא זיא'ס סָאװ ,םעד ןיא טקרעמעג ךיוא ךיז
 ןוא ,ןעלהעצרעד טנידנעעג ןיוש טָאה ןעלומ .ןעניוא יד רעט
 יד ןיא ענַארּפ ַא טימ טקוקעגנָא ץלַא ךָאנ םהיא טָאה ָאבור
 רעבָא .ךָאנ סיּפע ןופ ןערעה טלָאװענ טָאה רע יוװ ףיילגנ ,ןעניוא

 טזָאלעגּפָארַא טָאה ָאבור .ןעווענ טינ רהעמ ןיוש זיא סעיינ ןייק
 ,דרע רעד וצ טקוקעג ןוא ּפָאק םעד
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 -ָלַאק םעד ןופ טייקסאנ יד ןיא סַאלב ןהעזענסיוא ןעבָאה עכלעוו

 סָאװ ,גוצ רעטשרע רעד ןענאטשעג זיא ָאד .ןעגרָאמ-הירפ ןעט

 -עֶל ךיז ןעבָאה רעטייברא יד . עיליוויטנָאמ ןייק ןעננאגעג זיא

 םענרושזעד םעד ןופ טכיזפיוא יד רעטנוא טערָאּפעג םהיא ןעב

 -ייז ןעלַאַאז-טרַאװ יד .רעטסיימדןָאיצנַאטס ןופ רעּפלעהסיורַא

 -רָאפטַאלּפ יד ףיוא ןוא ,וצ ןערהיט יד ,טכַאמרַאפ ןעוועג ךָאנ ןענ

 עיצנַאטס יד ; ןעוועג טינ ןערישזַאסַאּפ ןייק ְךֶאֹנ ןענייז סעמ

 .טלעמירדעגוצ ּךָאנ טָאה

 -יוא ן'ףיוא ,ריטרַאוװק ןייז ןופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא ָאבור זַא

 טָאה ,לַאזקָאװ ןעקסרישזַאססַאּפ םעד רעביא ,שזַאטע ןעטשרעב

 ןעטימ ןיא ,עלבעל םַאדַאמ ,יורפ-פ'ריססַאק םעד ןהעזרעד רע

 ןערהיט יד ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,רָאדירָאק םענלַארטנעצ

 ,ןעכָאװ עלעיפ טייז ןיוש .עטמאעב עלא ןופ ןעריטרַאוװק ידו וצ

 ןעקַאּפ ?יוו יז לייוו ,גָאטרַאפ ףיוא סע טהעטש סַאדַאמ עזעיד יו

 יז ; רָאטנאק ןיא טגיטפעשעב זיא סָאװ ,ןָאשינ לעזאומַאדַאמ

 ,רעטסיימ-ןָאיצנאטס םעד טימ טונ וצ זיא יז זא ,דשוח יז זיא

 םענייק טייצ רעצנַאנ רעד ןיא יז טָאה ןעקַאּפ רעבָא .ידַאבַאד

 .ןעטַאש ַא טינ ןליפַא ,ךרָאש ַא טינ וליפא -- : טקַאּפעג טינ

 ךיז וצ ןײרַא קירוצ גיטסַאה יז זיא ,גָאטרַאפ טנייה רַאנָאז ןוא

 םעד ןופ זיולב ןערָאװעגנ יז זיא טשַאררעביא רעבָא ; בוטש ןיא

 ,ןעדנוּקעס יירד יד ןיא ס'ָאבור יד ייב טקרעמעב רָאג טָאה יז סָאװ
 רעמיצ-סע ןיא---;רהיט יד טכאמענוצ ןוא טנעפעעג טָאה רע סָאװ

 -יילק יד ןיא ןיוש --- ,עקנינהעש יד ,ענירעוועפ ןענַאטשעג זיא

 טנעלפ סָאװ ,ענירעוועס ,יז --- ,טמַאקרַאפ ןוא ,ךיש יד ןיא ,רעד

 רַאֿפרעד ןוא ; רהוא ןיינ זיב טעב ןיא ןערעגלַאװ רעמיא ךיז

 םהיא ןוא עלבעל עיס'מ ןעקעוופיוא טזומענ עלבעל םאדאמ טָאה

 ןעטכענ .סעיינ לעקיטש עכילנהעוועגרעפוא יד ןעלהעצרעד
 רעד ןעמוקענ זיא'ס זיב ןעפָאלש ןעגנאגעג קלָאפ רָאָאֹּפ סָאד זיא

 ךאבענ ןעבָאה ייז לייוו ,ףניפ רהוא ףלע ,זיראּפ ןופ גוצ-?לענש

 ן'טימ עטכישעג ס'ָאבור סָאװ טיפמ* ,ןעסיוו טלָאװעג קרַאטש רהעז

 יד יװ ,ןופרעד רעבָא ,טגידנעעג טרָאד ךיז טָאה טקעפערּפ-בוס

 טנַאקעג טינדרָאג ךיז ןעמ טָאה ,ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ס'ָאבור
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 ןייק 4? סע רע ףראד ּסָאװ וצ ; טגעלעגנרעביא ךיז רע טָאה ךָאנ
 ,רהָאלק ףיוא טינ יאס יו יאס ךָאד רע סייוו טקַאפ ןעניטכיוו

 וצ ןענַאװ טינ ךיוא ךָאד רע טעװ ןיילא רעדרעמ םעד ןענעוו ןוא

 -טקניּפ ןוא וויטיזָאּפ ,טייהלעצנייא עכלעוו דנעגרזא ןעלהעצרעד
 רעד ןיא ןעשימוצניירַא ךיז ,שירַאנ ןייז טושּפ ךָאד טעוו'ס .ףיל

 -ַאד םענייק ןוא ןענערפיוא ךיז ןוא .טייצ ןערעילרַאפ ,עטכישענ
 ! ןעדער טינ טעװ רע ! ןיינ ,ןיינ .:ןוהט טינ הבוט ןייק טימ

 רעבָא ךיז טָאה רע ; ןעננאגעגקעװַא ךילדנע ךיז זיא רע ןוא
 ,עסַאמ עצרַאװש יד ףיוא ןוחט קוק ַא טרהעקעגמוא ?לָאמ יוווצ
 -ריִצ םעד ןיא ,דרע רעד ףיוא ןהעזעגסיוא טָאה רעטיוט רעד יז
 ' ףיִז טָאה טלעק עדנעדיינש א .ןרעטנאל םעד ןופ ןייש עלענ לעק

 וצ לעמיה ןעטלעקנודרַאפ .םעד ןופ טוָאלעגּפָארַא לָאמ ַא טימ

 -גרעב עזָאלטכורפ יד ףיוא ןוא שינעטסיוװ רענעזָאלרעפ העזעיד
 "נָא זיא רענייא ,ןעגנאגעגקעווַא ןענייז ןענוצ ייווצ ךָאנ -;ךַאּפ

 רענייא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,רעגנַאל א רהעז ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעג

 עגידלַאװעג רעייז ןיא ,ןעוו ,געוו םעד ןעטָארטעגבָא ןרעדנַא םעד

 וצ רעדעי ַא ,ןעגנאגעג ייברַאפ ךיז ייז ןענייז ,טּכַאמ עשינַאמעמ
 ןעבָאה גידנעהעגייברַאפ ןוא ,טפנוקוצ רעד ןיא ,לעיצ ןעטייוו ןייז
 ַא ןופ ּפָאק םענעטינשענבָא בלַאה :םעד .טרהירעננָא .טעמּכ ייז
 י:טעליוקעג טָאה שנעמ 'רעדנא ןא סָאװ ,ןעשנעמ

 א

 -ייז-טדָאטש עֶלַא ןעבָאה ,גָאטּרַאפ .,גאטנוז ,ןעגרָאמ .ףיוא

 ףיוא ןעמוקעג זיא ָאבור ןעוו .,,ףניפ ןעגָאלשעג רווַאה יא סרענ

 ןעוועג ךָאנ זיא'ס ,טײברַא רעד וצ ןעלעטש ךיז עיצנַאטּפ רעד

 ןעזָאלב ןעמונעג טניוו רעד טָאה םי ןופ 'רעבָא ; טכַאנ תמא

 טָאה סָאװ ,ןַאמוט םעד ןעבעירטוצ טָאה סָאד 'ןוא ,רעקרַאטש

 -טנעס ןופ ךיז ןעהיצ סָאוװ ,ךַאלנרעב :ענימורַא יד טלעקיזועגננייא

 -וא ,טייז ברעמ ןיא ; ?יוונרוט ןיא גנוטסעפ יד זי! םערדַא

 -ַצעל יד ןוא ,גוטכיל ןערָאװעג ?עמיה סַאּפ א ןיוש זיא ,םי ן'רעב

 - .טלעטניּפענוצ ָאד ןעבָאה ןרעטש עט

 ,ךאלרערדזַאג יד טנערבעג ץלַא ךָאנ ןעבָאה לָאזקַאװ ןיא |
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 זיא ןוא- ,ןעננַאגעגקעװַא ךיז יז זיא ,ןערהָאי-רעדניק ערעייז ןופ
 -נייא דלאוונ טימ ,שינרעטסניפ רעד ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 .ןייוועג א ןעטלַאהוצנייא יוז ךיילנ ,םעהטָא םעד' גודנעטלַאה

 ,רעטסיימ-ןָאיצנַאטס רעד ןעמוקעגנָא  ןענייז םעד ךָאנ ךיילג

 ךיוא טָאה רעטפיימ-זָאיצנַאטס רעד .רעטײברַא ייווצןוא רַאזימ

 -ָאמנַאהג רעטכיר-טּפיוה רעד ךילקדיוו : ןעטיוט םעד טנעקרעד
 גידנעטש טנעלֿפ רענעי לייו ,טנעקעג טָאה רע ןעכלעוו ,ןער

 ןעההָאפ רונ טגעלפ רע ןעוו ,ןָאיצנַאטס ןייז ףיוא ןעכירקּפָארַא
 .ל?ֿ?יװטַאוד ןיא ןָאהענָאב םַאדַאמ ,רעטסעווש רעד ֹוצ

 ואוו ,ןענעיל ןעביילב טפרַאדענ טָאה רעּפרעק רעטיוט רעדי

 -נַאמ ַא טימ טקעדענוצ זיולב םהיא טָאה'מ ; ןעגעלענ זיא רע

 רעדנַא ןַא .ןעמּונעגטימ טָאה רעטייבדַא יד ןופ רענייא סָאװ ,לעט

 רענייזחַא-ףלע םעד ןעטנַארַאב ןיא טּפַאכעג טָאה רעטלעטשעגנָא
 ןיא  רָארוקָארּפ ןעכילנינעק םעד ןעבעג וצ ןעסיוו וצ םוא ,גוצ

 טנָאקענ טינ ןעמ טָאה רָאדוקָארּפ םעד ןעטרַאוװרע רעבָא .,ןַאור

 םהיא טימ ?ייוו ,,הירפ רעד ןיא :רענייז ַא סקעז רעדָא ףניפ רַאֿפ

 -עקעפ יז טימ רעטכיר סגנוכוזרעטנוא רעד ןעמוק ךָאנ ןעֿפרַאה

 רעטסיימ-ןָאיצנַאטּפ רעד טָאה לייוורעד .רָאטקָאד ַא ןוא ,רעט

 ןרעדנַא םעד רענייא טכַאנ עצנַאנ ַא :ךַאװ ַא טלעטשענקעוװַא

 טימ ןעטיוט ןעבעל ןהעטש ןעמ לָאז ,טנעה יד גידנעמהענרעביא
 5 .ןרעטנַאל ַא

 -רעד ןוא ליטש ,טייצ קיטש ַא ןעבילבענ ְךָאֹנ ָאד זיא קַאשז

 ףיוא ןעכוז ןעטנַאראב ןייק ןהענ טֿפרַאדענ טָאה רע ןענָאלש

 -ַאֿפשוצ וצ ךיז ןעכלעוו רעטנוא ,לעכעד ַא סיּפע עיצנַאטס רעד

 בא טהעג סע ןעו ,הירֿפ רעד ןיא גיצנַאווצ רהוא ןעבעיז זיב ןער

 -נוא םעד ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ָאד ןוא .רווַאה ןייק גוצ ַא

 ךיילנ ,טניהורנואעב םהיא טָאה סָאד ןוא ,רעטכירד-סגנוכוזרעט

 ְלֶאו .דרָאמ םעד ןיא ףתוש ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז טלָאװ רע יו

 / !ץיא .נוצ-לענש רעד ןעוו ,ןהעזעג טָאה רע סָאװ ןעלהעצרעד רע
 סעלַא יקַאט ןעסָאלשעב גנַאֿפנָא ןופ טָאה רע ? ןעּפָאלעג ייברַאפ
 .ןעבָאה וצ ארומ .סָאװ טינ ךָאד טָאה רע לייוז ,ןעלהעצרעד וצ
 -רעדרעבָא ..טכילפּפ ןייז רהָאלק סָאד ךָאד זיא ,םעד ץוח ַא ,ןוא
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 ןיימ ,ךַא ...ייז ןופ ענייא ראפ טנעכערעגבָא םהיא טימ סע ךיז

 ! םהיא ףיוא הוצמ ַא ! ןייווש רעד ,הֶא ! טעזיאול עמירָא

 ערָאלפ .ןעניוושעג עדייב ייז ןעבָאה טייצ קיטש א ןוא

 ,טרָאװעג טָאה ןוא ןרעטנַאל םעד טלעטשעגרעדינַא קירוצ טָאה

 -נעהעטש ,רע ןוא : ןעקילב עטע'בנג'עג ן'קַאשז ףיוא גידנעפרַאװ

 ַא יװ ,טרהירעג טינ ךיז טָאה ,תמ טייז רערעדנַא רעד ןופ גיד

 .ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ןופרעד רענעגָאלשרעד ַא יו ,רעטשימוצ

 ,טייקגידוועמעש עסיוועג ַא .ףלע םורַא ןייז טלָאזעג ןיוש טָאה'ּפ
 -רעד טינ רהיא טָאה ,טכַאנירעד-ףיוא םעד ןופ ענעצס רעד ךָאנ
 .עטשרע יד ןעדער ןעביוהוצנָא טזָאל

 -עגוצ ךיז טָאה יז ; טדער ןעמ יוװ טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ-ףעיטש רהיא ןעוועג זיא סָאד ; טרעה

 ,גידנעלעוו טינ ,רעטסיימזןָאיצנַאטס םעד ןעפורוצ טכַארבעג

 ;ןעסָאלשעב לָאמַא טימ ךיז יז טָאה ,ָאד ןעהעז יז לָאז'מ
 --- 3 ןעגיטכענ ןעמוק טסעוו --

 -געק ךיז רע טָאה עדנוקעס ןייא ;ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה רע

 ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה ךילדנע ןוא ,העד רעד טימ ןעגָאלשעג גיט

 : טרעפטנעעג רע טָאה טסגנַא סיורג ןיא ; חכ טימ
 ָ ןיינ ,ןיינ ---

 -ּפָארַא רונ טָאה יז ; ןוהטעג טינ רהיר ןייק ךיז טָאה ערָאלּפ

 עסיורג ןיא יוװ גיטנעהּפָא -- טנעה עקרַאטש ערהיא טזָאלעג

 רַאפ ןעגידלושטנע טלָאװעג סעּפע ךיז טלָאװ יז יוװ ןוא .םירוסי

 טימ ןוא ליטש םהיא יז טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןענירעהירפ רהיא

 : טגערפעגרעביא טייקדלימ

 ןיוש ךיד ?לעוו'כ ? ןעמוק טינ ,סע טסייה ,טסעוו וד --
 ? ןעהעז טינ רהעמ טנייה

 ! ןיינ ,ןיינ --

 ןוא .רעטנעהענ ןעמוק סעמיטש יד יו ,טרעהעג ךיז טָאה'ס

 טָאה/ס ?ייוו ,ןוהט וצ קורד ַא דנַאה יד םהיא גידנעגנַאלרעד טינ

 רעד ןופ טלעטשעגקעװַא ענשימוא ךיז טָאה רע זַא ןעהעזעגסיוא

 טינ םהיא רַאגָאז ןוא ,רעּפרעק ןעטיוט םעד ןופ טייז רערעדנַא

 עידַא ןעכילרעדירבזטוג ,ןעטלַא םעד ּפָאק ן'טימ גידנעפרַאוודוצ
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 "רוסעג קַאשז טָאה -- ! טינ רָאט'ט -- :ךיז טעיה --

 .מ?עמ
 ךיז טָאה/ס ןוא ,?עסקַא יד טימ ןעניוצרעפ רונ טָאה יז רעבָא

 ַא ,ןרעטנַאל םעד ןופ ןייש ןעלענ םעד ןיא --- ,ּפָאק רעד ןעזיוועב
 ןעניוא עיולב טימ ,זָאנ עסיורג ַא טימ ,ןַאמ ןעטלַא ןַא ןופ פָאק

 דרָאב ן'רעטנוא .טנעפעעג טיירב ןעניוא יד --- ,ןידנָאלב ַא ןופ

 סָאװ ,טינש רעפעיט א ,דנואוו ענעּפָא עכילקערש ַא ןעוועג זיא

 יװ ,םיר ַא טימ טינש ַא -- ,לענרָאג םעד טקַאהעגרעביא טָאה
 טימ טעויעריקעגסיוא רעסעמ .ענעכָאטשעגניײרַא סָאד טלָאװ'מ

 טייז עטכער עצנַאנ יד טצענרַאפ טָאה טולב סָאד .דנואוו רעד
 טעד ןופ ?עכעליּפָאנק ַא ןיא ,טנַאה רעקניל רעד ןיא ,טסורב

 סָאד ;עקטעזָאר .עקסרידנַאמָאק .ַא טקעטשעג טָאה ,,קָאררעביױא
 .טופב עטרעווילגרַאפ קיטש .ַא יוו ןעהעזענסיוא טציא טָאה

 -ערנואוורעפ ןופ ןוהטעג יירשעג ןעטכייק ַא טָאה ערָאלפ

 .גנור
 ! רעטלַא רעד ךָאד זיא'פ ....רונ טהעז ---

 ןעגיוּבעגרעבירַא ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא קַאשז
 ראאה ּפעק ערעייז .; ןעהעז וצ רעסעב ידכ רעּפרעק םעד רעביא
 ןַאמ רעגני רעד ,טרהירעגנָא ערעדנַא יד ןָא ענייא ךיז ןעֶבָאה
 רעזנָא טנַאקענ טיִנ רָאג ךיז טָאה רע ; טמעהטָאעג םיּוק טָאה
 -ענ רע טָאה ניניזטסואוועבנוא ,ןוא ךליב םעד טימ ןעניט
 : ט'רזח

 ...רעטלַא רעד ...רעטְלַא רעד ---
 -טּפױה רעד ,ןערָאמנַארג רעטלַא רעד ; רע ,רע זיא'פ---

 ' .רעטכיר
 סָאד ,םינּפ עפַאלב סָאד טקוקעב ייז ןעבָאה טונימ ןייא ךָאנ

 ךָאנרעד .ןעניוא ענעקָארשרעד עסיורנ יד ,ליומ עטמירקענסיוא
 ןעביױהעגנָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,ּפָאק םעד טזָאלענבָא יז טָאה
 ּיִצ ןעלַאפעגקירוצ זיא ּפָאק רעד ; טלַאק ןוא ףייטש-טיוט ןערעוו
 .דנואוו יד גידנעלעטשרעפ ,דרע רעד

 -ריימ טימ ןעלעיּפש טינ רהעמ ןיוש ךיז טסעוו .! ןיוש ---
 ןעמ טָאה אמתפמ --- .רעליטש ּךָאנ טגָאזעג יז טָאה --- ,ךַאל
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 ,טנעכערעגסיוא טָאה רע .ןענעקרעד רשפא ךָאנ ןעמ טעװ ,רעּפ

 -ןָאיצנַאטס םעד טימ ןעמַאזוצ ןערהעקמוא טינ דיז ןָאק רַאזימ זַא

 ךיז ןיא טייצ יד .העש ל?לעטרעפ יירד יו .רעהִיַרּפ רעטסיימ

 ן'רַאזימ ןופ טכַארטעג טָאה קַאשז ןוא ,ןענַאטשעג טינ ?ייוורעד

 -ימ ,רע ןוא --- ,רעגיהור ַאזַא ,רעקניכַאװש ַאזַא --- ,?ל'ךַאבעג םעד

 ןעטסליטש םעד ףיוא גידנענע'גרה ,טגַאװעג ךיוא טָאה ,רַאז

 לעדעי ַא ! ןענע'גרה וצ טכייל ָאזְלַא זיא'ס ,םס ךרוד --- ,ןפוא

 ' ....| טע'גרה

 זומ רע .ןעטיוט םוצ רעטנעהָאנ טירט ַא וצ זיא קַאשז
 יו ךיילג ,טנערבעג ױזַא םהיא טָאה סָאד ןוא .דנואוו יד ןעהעז
 וצ יבַא ,רעּפרעק ןייז ןיא ןעוועג ןעטלָאװ ןעלדָאנ עטהילגענ

 ,סיורא טרָאד טניר סָאװ ,ןערָאװעג ןוהטעג זיא סָאד יװ ןעהעז
 יעלקירוצ ךילעמַאּפ לָאז רע ןעוו ! דנואוו עטיור יד ןעהעז וצ
 ועבִא ךיז טָאה רע .ןענעקרעד טינ ךָאד ןעמ טעוו ,ּפָאק םעד ןעג
 טינ ןייֵלַא טָאה רע סָאװ ,ךַאז רעדנַא ןַא רַאפ ְּךֶאנ ןעקָארשעג

 ארומ יד --- ןעטלַאהעגקירוצ ץלַא םהיא טָאה סָאװ ןוא ,טסואוועג
 ךיז טָאה לַאפ ןעדעי ייב ןוא לָאמ סעדעי ! טולב ןעהעז ּוצ

 טכָאװ ,ךָאד ןוא .ארומ רעד טימ טשימענ רהעגעב רעד םהיא ייב
 ךיז רע טלָאװ ,העש לעטרעיפ ןייא ךָאנ ןיילַא רענייא ןעוועג רע
 .טקעוועגפיוא םהיא טָאה שיור רעטכייל ַא רעבָא .ןעסָאלשעב

 םהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא יז ; ערָאלּפ ןעוועג זיא סָאד
 ןעהעז וצ גירעגיינ ןעוועג ךיוא זיא יז .טקוקעג ךיוא טָאה ןוא
 זיא'מ זַא ,טרעהעג רונ ךיז טָאה'ס זא ; טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ
 -ָאוועג ןעטינשוצ זיא שנעמ ַא רעדָא חמחב ַא ןערהָאּפעגרעביא
 . טָאה ערָאלּפ זַא  .ןיהַא ןעּפָאלעג דלַאב יז זיא ,גוצ ַא ןופ ןער
 { זיא ןוא ןוהטעגנָא ךיז יז טָאה ,קילגמוא םעד ןעגעוו טרעהרעד
 ; ןוא .ןעטיוט םעד ןעהעז טלָאװעג טָאה יז : ןעפיולוצ ןעמוקעג

 -- ,ןעטלַאהעגקירוצ טינ ךיז יז טָאה ,קילב ןעטשרע םעד ךָאנ

 ןעביוהעגפיוא טנַאה ןייא טימ יז טָאה ,ךיז גידנעניױבנָא .יז טינ
 ןעטיוט םעד יז טָאה רערעדנַא רעד טימ ןוא -,ןרעטנַאל .םעד

 .ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא
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 ָאד טגיל אצוי לעוּפ רעד ןוא ; ןוהט וצ טגַאװעג רערעדנַא ןַא
 ַאזַא ךיוא טלָאװ ,ןענע'גרה לָאז רע בוא ןוא .ןעניוא ענייז רַאפ
 -עג םהיא טָאה ץרַאה סָאד ...דרע רעד ףיוא ןענעלעג רעּפרעק

 דרָאמ א ןהעגעב וצ טשרוד רעד ןוא ,טצאלּפעג טינ רֶעיש ,טּפַאלק
 -עב רעטסכילטפַאשנעדייל רעד יוװ טציהוצ םהיא ייב ךיז טָאה
 םעד ןופ דליב סָאד טקריוועג םהיא ףיוא טָאה ױזַא --- ,רהעג
 -יוט םוצ רעטנעהָאנ ןוהטעג ןַאּפש ַא טָאה רע .טיוט ןעשיגַארט
 ארומ טינ ךיז טנרעל דניק עזעוורענ ַא יוװ ,טירט ןייא ףיוא ןעט
 .ןעבָאה וצ

 טעוו'ס זַא ,ןענַאװ ךיוא טעװו רע ! ןענַאװ טעוװ רע ,אי
 ! ייברעד ןעטלַאה

 םהיא טָאה סעציילּפ ענייז רעטניה ןופ שיורענ ַא רעבָא

 : ןעמּוקעגנָא זיא גוצ ַא .טייז ַא ןָא ןעננירּפשוצבָא ןעגנואווצעג
 טינ רָאנ רעהירפ קַאשז טָאה טיײקטכַארטרַאפ עפעיט ןייז ןיא
 טינ ןעוו ,ךַאלקיטש ףיוא ןעבירוצ םהיא טלָאװ סע ןוא .טרעהעג
 -ַאקָאל םעד ןופ ןעּפַאלק עגידלַאוװנ סָאד ןוא ףּפמַאד רעסייה רעד

 ייברַאפ זיא גוצ רעד .טעװעטַארעג םהיא טָאה סָאד --- ,וויטָאמ
 זיא גוצ רעד ךיוא .םַאלפ ןוא ךיור ןופ ,שיור ןופ םרוטש א ןיא
 -ענ ץלַא ךָאנ זיא ןערישזַאסַאּפ םָארטש רעד ; טקַאּפעג ןעוועג
 ןיא ןוא ,בוט-םוי ןעגידנעגרָאמ םעד בעילוצ ,רוװַאה ןייק ןעגנַאנ
 רעטסנעפ םוצ לעזענ סָאד טשטעלּפעגוצ דניק ַא ךיז טָאה ןָאגאו

 טנעקעג טָאה'מ ; רעדלעפ ערעטסניפ יד ףיוא גידנעקוקסיורַא

 עגנוי ַא : ןענָאזרעּפסנַאמ עגינייא ןופ רע'םינּפ-ןעטייז יד ןעהעז
 ןעפרָאװענסױרַא ןוא רעטסנעפ סָאד ןעביוהעגפיוא טָאה יורפ
 -ַאּפ גיד'בוט-םוי גוצ רעד .רעקוצ ןוא רעטוּפ ןופ רעיּפַאּפ ַא
 גידנעבָאה טינ דשח ןייק וליפא ,טייוו קעװַא ךיז זיא ןערישזַאס

 -ווט רעד ןוא .תמ א טרהירעגנָא טעמכ ןעבָאה רעדער ענייז זא
 ןעטכיולעב םיוק-םיוק ,םינּפ ן'פיוא ץלַא ךיז טניל רעּפרעק רעט
 .טכַאנ רעד ןופ טייקליטש ענירעיורט יד ןיא ,ןרעטנַאל ם'ןוֿפ

 רעד ןיא ןעקוקוצנייא ךיז ן'קַאשז ךיז טסולנרַאפ ָאד ןוא

 -יא רעבָא טָאה רע .ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא רענייק ןמז ?כ ,דנואוו
 -רעק םעד ןופ ּפָאק םעד ןערהירנָא לָאז רע זַא : טכַארטעגרעב
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 יו ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,ן'קַאשז וצ ךיז גידנעדנעוו ןוא
 ; טגָאזעג רע טָאח ,רענענָאלשרעד ַא ,רעטשימוצ ַא

 רהיא ...ןעטָאברעפ זיא'ס --- ,ןערהירוצ טינ ךיז רָאט'מ --

 -ַאב ןייק ףיול ךיא ןוא ,וצ טינ םענייק טזַאל ןוא ,ָאד טביילּב
 .רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןעבעג ןעפסיוו וצ ןעטנַאה

 ןעכוז ןעמונעג ןוא ,ןרעטנַאל םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע
 .ןעכייצ:ליימ ןעטסטנעהָאנ םעד ףיוא רעמונ םעד ןעניֹוא יד טימ

 ,158 טקנוּפ - ; טּוג =-
 -על ,דרע רעד ףיוא ןרעטנַאל םעד גידנעלעטשִרעדינַא ןּוא

 -ייא טינ ןייז טומ ןעגנַאגענקעװַא ךיז רע זיא ,רעּפרעק םעד ןעב
 .גנַאג ןעגידנעל

 ,טרהירעג טיִנ ךיז טָאה רע -; ןיײלַא ןעבילבעג זיא קַאשז

 ,רעּפרעק ןעטיוט  ,ןעטקוצוצ םעד ןופ ןעמונעגוצ טינ גיוא .ןייק
 ןייֵש ןעכילטיידנוא םעד ןופ ןעטכיולעב ןעוועג םיוק זיא העכלעוו
 סָאװ ,גנונערפיוא יד  ...?רע ןוא .דרע רעד ייב ?עטכיפ םעד ןופ

 סָאװ ,טענגַאמ רעכילקערש רעד ,ןענירטעג וצרעהַא םהיא טָאה
 -עגנייא ןעוועג סעלַא זיא סָאד -- ,ןעטלַאהענוצ ָאד םהיא טָאה
 םהיא טָאה סָאװ ,קנאדענ ןעלופהעוו ןייא םעד ןיא ןעסָאלש
 ןַאמ רעד ,רענעי --- ; ןעבעל ןוא בייל ןעצנַאנ ןייז ןעמונענכרוד
 רע ! טגַאװעג טָאה רענעי --- ,טנַאה רעד ןיא רעּפעמ ן'טומ

 רוג ,ךַא .! ןעדרַאמ וצ רהעגעב ןייז ןעליפרע וצ טגַאװעג טָאה
 טָאה רע ןוא --- ,ןעבָאה ארומ טינ רונ ,גנילגייפ ןייק ןייז טינ
 .4רע ןוא ! רעפעמ סָאד ןעכָאטשעגניײירַא ןוא טנידירפעב ךיז

 | ....רהָאי ןהעצ עצנַאנ ןיוש שנואוו רעד טרעטַאמ םהיא

 טריּפשענ סעּפע קַאשז טָאה ,דנַאטשוצ ןעשרעביפ ןייז ןיא
 ןופ גנורעדנואוועב ןוא ךיז וצ גנוטכַארעּפ ןופ ?היפעג ַא ךיז ןיא
 טָאה ,ןעמעלא ןופ רהעמ ןוא ; טגַאװעג טָאה סָאװ ,םענעי

 -ֵנָא טשרוד א ,ןעהעז וצ טונ סָאד סינפרידעב סָאד טלהיפעג רע
 ,רוניפ ענעטכָאשעג יד ןופ דליב םעד טימ ןעגיוא יד ןעניטעזוצ
 סָאװ ,עטַאמש עכילציננוא קיטש ַא רעדָא עלקוק ענעכָארבוצ יד

 ,סָאד .ןעשנעמ ַא ןופ טכַאמעג טָאה רעסעמ ם'נופ קַאה ןייא
 טָאה סָאד ,ןעמיורט 'וצ טגַאװעג זיולב טָאה ,קַאשז ,רע סָאװ ןופ
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 -רָאה םהיא טעטרַאוװרע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןעקָארשענ יקַאט ךיז
 ןופ טֿפַארק רעד טימ ןיהַא ןעגָארטעג םהיא טָאה'ס רעבָא ,ןעט

 טָאה ןוא ןעּפָאלענוצ ךילדנע זיא רע זַא .ןעלוקסומ ענייז עלַא
 -ענסיוא ,עססַאמ עצרַאװש יד ןָא ןעסיוטשעננָא טינ רעיש ךיז
 יװ ,ןהעטש ןעבילבעג רע זיא ,געו-ןהַאבנעזייא ן'רעביא ןעגיוצ
 ֿפָאק ןופ רעטיצ ַא רעבירַא םהיא זיא'פ ןוא ,רעטרימשענוצ ַא
 ןייז ןוא ,טנָאקענ טינ רע טָאה ןעהעז ניטכיד רעבָא .סיפ יד זיב
 םָאװ םהיא גידנעלדיז {'רַאזימ וצ טזָאלענסיױוא רע טָאה סורדרעפ

 ניסיירד  ַא יו רהעמ ףיוא ץכעלייוורעטניה ןעבילבענ זיא רע

 ;טירט

 רע בא ! ףיז םרהיר ! ןעמָאנ סעטָאנ ןיא ,רעבָא ---
 .ןעפלעה ןענָאק רשפא םהיא רימ ןעלעוז ,ךָאנ טעֿפיז

 ןוא גיהור ץנַאנ ,לָאמ עלַא יװ ןעגנַאנעג ךיז זיא רַאזימ

 -ענוצ זיא רע זַא .גנַאנ ןיא ךיז גידנעלקַאשרעטנוא ,גיטולבטלַאק
 ןעטיוט םעד רעביא ענרעטנַאל יִד ןעביוהענפיוא רע טָאה ,ןעמוק
 ; טגָאוענ ןוא ,רעּפרעק

 ָ טנענארעגנא ןיוש ! סָאװ ךיא סייוו ---

 ןעלַאפענסױרַא ?עפייווצ ןהֶא זיא רעכלעוו ,רעטיוט רעד
 וצ םינּפ ן'טימ ,ףיוב ן'פיוא ןעניל ןעבילבעג זיא ,ןָאנַאװ ַא ןופ

 טָאה'מ ; ןעסלער יד ןופ רטעמיטנעס גיצפניפ ַא ייב ,דרע רעד
 -יה עיורג ַא יו ,ראאה עטכידענ ּפָאק ןייז ןהעז טנָאקענ זיולב
 טנַאה עקניפ יד : טײרּפשוצ ןעוועג ןענייז סיפ ענייז ,לעט

 יװ ןעוועג זיא עטכער יד ; טסורב יד ףיוא ןעטלַאהעג רע טָאה

 ַא ןיא טעדיילקענ טוג רהעז ןעוועג זיא רעטיוט .רעד .ןעכָארבוצ
 .שעוו ערעייהט ,ךיש עטנַאנעלע ,ףָאטש ןעיולב ןופ ָאטלַאּפ םענייפ

 ןופ םינמיס ערעדנַא ענייק ןעוועג טינ ןענייז רעּפרעק ן'ףיוא
 -רַאפ טָאה סָאוװ ,ז?אה ם'ןופ טולב םָארטש א ץוח א ןעדנואוו
 ,דמעה ם'נופ רענלָאק םעד טצענ

 טָאה --- ,טנעידענבָא ןיוש םהיא טָאה'מ ; ַאושזרוב ַא ---
 ןעדנוקעס ענינייא טָאה רע יוװ םעד ךָאנ ,טקרעמעב ניהור רַאזימ
 ,תמ םעד ןיא טקוקעננייא ךיז



 1 ַאלַא זי ליטע

 -עג ךַאמ ןעטמיטשעבנוא ןַא זיולב טָאה רע ןוא ! קענש ןעגנוי
 : טרעפטנעעג טָאה ןוא ןוהט

 ..ןענַאד ןופ רטעמ טרעדנוה ףניפ ַא ןעגעג ...טרָאד ---

 .רעכיז ןייז וצ ידכ ,ןהעז ןהעגוצ ףרַאד'מ
 חעביא : טרעהעגנוצ קַאשז ךיז טָאה טנעמָאמ ןעזעיד ןיא

 -עג זיא רע .שיור רעטקיטשרעפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה ּפָאק ןייז
 .ןוהטעג רעטיצ ַא טָאה רע זַא ,טרעדורוצ ױזַא ןעוו

 -ָאלפ --- ,רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה --- ,טינ רָאנ זיא'ס --

 .ןעטרָאד ךיז טערָאּפ ער
 ןעּפוט סָאד טנעקרעד טָאה ןַאמרעגנוי רעד ,ךילקריוו ןוא

 זַא ,סיוא טזייוו סע .עגָאלדָאּפ ן'רעביא סיפ עקיוורָאב ייווצ ןופ
 רעד ךרוד טרעהענוצ ךיז טָאה ןוא ,םהיא ףיוא טרַאוװעג טָאה יז
 .רהיט רענעפָא-בלַאה

 רהיא ןוא -- .טגָאזעג רע טָאה ...ךייא טימ העג ךיא --
 ? טיוט זיא רע זַא ,רעכיז טייז

 ן'טימ .ןעזעיוועגסיוא ױזַא רימ ךיז טָאה סע ? סייוו ךיא ---

 .רעסעב ןעהעז ןיוש רימ ןעלעוו ןרעטנאל

 טינ יצ ,לַאפוצ ַא זיא'ס ?רהיא טקנעד יוו רעבָא --
 ? רהַאװ

 טזָאלעג ךיז טָאה סָאוו רַאנ ַא סעּפע ןייז יאדוַא ןעק סע --

 ןעננורּפשעגסױרַא זיא סָאװ ,רישזַאסַאּפ ַא רָאנ רעדָא ,ןעדיינשוצ
 .ןָאנַאװ ַא ןופ

 .ןוהטענ רעטיצ ַא טָאה קַאשז
 !לענש טמוק ! לענש טמוק --
 וצ טשרוד ןימ ַאזַא טלהיפעג טינ רע טָאה לָאמ ןייק ךָאנ

 ןעננַאגעג ךיז זיא רבח ןייז תעשב .ןענייצרעביא ךיז ןוא ןעהעז
 ,ּפמָאל ן'טימ גידנעפראוו ,גנוגערפיוא םוש ןהֶא ,געוו ן'רעּביא

 ,טייקניטכיל רעכייוו ַא טימ ןעסלער יד ןעטכיולעב טָאה רעכלעוו
 ןעפָאלעג ,טיײקמַאזננַאפ רעזעיד ןופ גידלודעננוא ,קַאשז זיא
 רענעי ,טשרוד רעשיזיפ ןימ ַא וו ןעוועג זיא סָאד .סיוארָאּפ

 ןעלייא וצ ךיז עטבעילראפ יד טגניווצ סָאװ ,רעייפ רעכילרעניא
 טָאה רע .עטבעילעג ערעייז טימ ןעהעז ךיז טונימ רעד וצ ןעמוק
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 ,ןהענוצניירַא טינ ןעסָאלשעב רע טָאה ,טסילַאגניס-נעוו םעד
 ענייא ייב ךַאד-רעטעוו ַא רעטנוא ןעפָאלש ןענעל וצ ךיז ןרעדנָאז
 -סיױרַא ּךיז ןעבָאה רהיט רעד רעטנוא ןופ רעבָא .טנעוו יד ןופ
 ןוהטעג ּפוטש ַא טכַארטעבנוא טָאה רע ןוא ,ןייש ןעסַאּפ ןעסירעג
 טלעטשענבָא םהיא טָאה ענעצס עטעטרַאוװרענוא ןַא .רהיט יד
 : .לעווש רעד ףיוא

 -וּפ ?עּפעט סָאד טרהעקעגרעביא ןענַאטשעג זיא ?לעקניוװ ןיא
 ,ררע רעד ףיוא רעיפ עלַא טימ גידנעהעטש ,רַאזימ ןוא ,רעט

 ,טסיופ ן'טימ טָאה ,םהיא ןעבעל ןרעטנַאל רעגידנענערב רעד

 ס'קַאשז .גידנעכוז סעּפע ,טנַאװ ןיא טּפַאלקעג טבייל ,דנעשרָאפ
 טָאה רע ןוא ,טשימוצ טינ רָאנ םהיא טָאה ןעביילב ןהעטש
 ; ןפוא ןעטסכילנהעוועג םעד ףיוא טרהעלקרע גיהור ץנַאנ

 * .ןעטָאשוצ ךיז ןעבָאה ךַאלעבעווש יד ---

 טָאה ,טרָא ן'פיוא רעטוּפ לעּפעט סָאד גידנעלעטשקירוצ
 : טצעזעגוצ רַאזימ

 ץ'ףיוא לייוו ,ןרעטנַאל םעד ןעמענ ןעמוקעג ןיב ךיא --

 -לער .יד ףיוא טנעלוצ ןעצימיא ןעהעזרעד ךיא בָאה ,םייהַא געוו
 ,טיוט זיא ןַאמ רעד זַא ,טכודעגבָא ךיז טָאה ריִמ ...ןעפ

 יװ ,ןעהעז וצ טניוטשרע ןעוועג גנַאפנָא ןופ זיא קַאשז
 -ַאז םהיא טָאה סָאד ; עיזַאּפ עמומ ןופ רצוא םעד טכוז רַאזימי
 רעבָא .ניטּכיר ןענייז ןעננונידלושעב ערהיא זַא ,ןעזיוועג טרָאפ

 טָאה עיניל-ןהַאב רעד ףיוא רעּפרעק ןעטיוט םעד ןענעוו העידי יד :
 עצנַאנ יד ןָא ןעסעגרעפ טָאה רע זַא ,טשאררעביא ױזַא םהיא
 -עפרָאוװרעּפ ןעקניניילק םעד ןיא ּפָא ךיז טלעיּפש סָאװ ,עמַארד

 םעד טע'נרה שנעמ ןייא יוװ ,עּפוק ןיא ענעצס יד .לעזייה םענ
 .ןעקנַאדעג ןיא רעבירַא לָאמַא טימ רעדעיוו םהיא זיא --- ןרעדנַא

 רע טָאה --- ? רע זיא ואוו ...ןעסלער יד ףיוא ןַאמ ַא --
 .סַאלב גידנערעוז ,טנערפענ

 רע יו ,ןופרעד ןעלהעצרעד ןעבױהנָא טלָאװעג טָאה רַאזימ
 טלייאענ ייז טימ ךיז טָאה רע יוװ ןוא שיפ ייווצ טּפַאכענ טָאה
 ַאזַא טימ ניצרעהנעפָא ןייז רָאנ רע לָאז סָאװ רעבָא ,םייהַא
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 -רֶעֶפ זיא ןוא קעװַא ןיוש זיא גוצ רעד .סעיסלואוונָאק ןיא יװ

 גידנעזייווסיורַא טיג ,ַארפָאמ-עדזַאוהק ןעבעל ץעגרע ןעדנואווש

 ןֶעטיור םעד טימ יװ ,טינ רָאג רהעמ טימ רעטסניפ רעד ןיא ךיז

 .ןָאגאװ ןעטצעל ן'ףיוא ךַאלְרעייפ עטיור יירד יד --- ,קעיירד
 -באנ ןאמרעגנוי רעד טָאה ,ץַאלּפ םוצ רעטדימשעגוצ .ַא יו

 -עג ליטש ךילדנע זיא ןעכלעוו ןופ שיור רעד ,גוצ םעד טקוקעג

 -כיר רע טָאה .רעדלעפ יד ןופ טייקליטש עטיוט יד ןיא ןערָאװ

 ;טלעפייווצעג ןיילַא ןיוש .קַאשז טָאה טציא 4 ןעהעזעג גיט

 ןעוועג ךילקריוו ןיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג טינ ןיוש זיא רע

 יד ןיא ןוהטעג קסַאילב ַא ץילב ַא יו םהיא טָאה סָאװ ,יוזַא

 רעמהענלייהט ייווצ יד ןופ גוצסטכיזענ ןייא יא טינ ,ןעניוא

 יד .ןורבז ןיא טצירקעגנייא טינ םהיא ךיז טָאה עמַארד רעד ןיא

 .-נוא ןופ ערדלָאק ַא ןעוועג ךילגיײשרהַאוו ןיא עססַאמ עלעקנוד

 ןופ רעּפרעק םעד ףיוא ןעלַאפעגפיורַא זיא יז ןוא ,סנעגעוורעט

 רע זַא ,טכודעג ן'קַאשז ךיז טָאה ךָאד ןוא .ןעטע'נרה'עג םעד
 ןעסַאלב ,םענייפ ַא ראאה עטכידעג יד רעטנוא ןעהעזעג טָאה

 זיא ןוא ,טשימוצ יוװ ןעוועג זיא סָאד רעבָא .טכיזעג ןופ טייז

 םהיא םינּפ טייז רעד זיא טונימ ןייא זיולב .םולח א יו קעוזַא

 דלאב רעבָא זיא ןוא ןֹורכז ןייז ןיא ןעניוא יר ראפ ןענאטשעג יוװ

 סָאד זיא ךילנײשרהַאװ .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא

 סָאד ןוא ,.חמ םענענייא ןייז ןופ לעטשנָא ןַא זיולב ןעוועג סעלַא

 םהיא זיא סָאד ןוא .ןערָאװעג טרעווילנרעפ םהיא ןיא זיא טולב

 פוס םוצ טָאה רע זַא ,ךילנהעווענרעסיוא ױזַא ןעמוקעגסיוא

 םהיא זיא סָאװ ,ןָאיצַאניצילַאה ַא זיולּב זיא סָאד זַא ,ןעסָאֿפשעב

 לַאפנָא ןעבילקערש ןעגיטנייה םעד ןופ םירוסי יד ןוֿפ ןעמוק.ג

 ' .קנערק ןייז ןוֿפ-

 -מורַא ױזַא קַאשז ךיז טָאה עדנוטש עצנַאג ַא ךָאנ טעמכ

 זיא רע  .ןעקנאדעג עכילטסגנא טימ ?ופ ּפָאק רעד ,טּפעלשענ

 טפרַאװ סע ןוא טכַאװשעגבָא ןענייז ןעוורענ יד .ןעכָארבוצ ןעוועג

 עגידרעהירפ יד טאטשנא טלעק עכילרעניא עקרַאטש ַא םהיֵא

 קירוצ טרהעקענמוא ךיז רע טָאה גיניזטסואוועב טינ .רָאג .ץיח

 ןופ בוטש רעד ֹוצ ןעמוקעגוצ זיא רע .זַא .ַארפַאמדעדרַאורּק ןיא
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 םעד ןעדיינשרעביא ןעצרוק ןיא טלָאװעג טָאה רע ןּוא .ןעשנעמ ֹוצ

 זיא ןוא טעשזדנַאלנּראפ טָאה רע ;לעגרעב טייז רענעי וצ נעוו

 -םיױוַא םייב טקנוּפ ,טױלּפןהַאבנעזיײא םער רַאֿפ ןעמוקענפיוא

 ואוי ,דלעפ לעקיטש םעד ןופ טייוו טינ ,לענוט םעד ןופ גנַאג
 ,העטרעטַאמענסױא ןַא .טנייוועג טָאה ןוא ןעוועג טשרע זיא רע

 ?ייוורעד ךיז טרעהרעד גנולצולּפ .טלעטשענבָא קַאשז ךיז טָאה
 רערעקרַאטש ץלַא עדנוקעס רעדעי טימ רעבָא ,רעכַאוװש ַא ךָאנ

 ןופ סיױהַא ּךיז טלייא סָאװ ,נוצ ןעדנעמוקנָא ןַא ןופ שיורעג

 ןעווענ זיא סָאד .ןעטלַאהעגבָא םהיא טָאה סָאד .ררע רעד רעטנוא

 טקעז זירַאּפ ןופ סױרַא זיא רעכלעוו ,רווַאה ןייק גוצ-לענש רעד

 -ףניפ רהוא ןיינ ייֿברַאֿפ ָאד טהענ רעכלעוו ןוא ,גיסיירד רהוא

 .געט ייווצ ערעי ןערהיפ קאשז טגנעלפ נוצ םעד : גיצנאווצ ןוא

 ּפענוט םעד ןוֿפ ?יוס עצרַאווש סָאד יוו ,ןעהעזענ טָאה קַאשז

 סָאד ואװ ,ןעוויוא ןַא ןיא יװ ,ניטכיל ןערָאװענ לָאמ ַא טימ זיא

 רעד ןענױלפענסױרַא זיא רעטעּפש טונימ ַא .ךיז טנערבוצ ץלָאה

 -ייק ןעסיורנ ןייז טימ ןעגיוא יד גידנעדנעלבראפ ,וויטָאמָאקָאל

 טָאה סָאװ --- ,ןרעטנַאל ןעטשרעדָאֿפ םעד --- ניֹוא ןעגידכעל

 ןוא שינרעטסניפ רעכילועסיוא רעד ןיא ןעסירעגנײרַא ךיז

 רעבָא .סעריוו 'ענידרעייפ ייווצ יז ,ןעסלער יד ןעדנוצעננָא טָאה

 סענָאנַאװ יד ןוא ,ןעניוב ם'ןופ לייפ ַא יו קעװַא זיא דש רעד

 -יוש עניקערעיפ .יד ןיא ; םהיא ךָאנ ןענָאי ךיז ןעמונענ ןעבָאה

 -וק ענעדעישרעפ יד ןעהעזענ ךיז ןעבָאה ןערהיט יד ןיא ןעב

 ַא טָאה סעלַא סָאד רעבָא ;} ןערישזאסאפ טימ טקאּפעג סעּפ

 -ייא טָאה ניוא סָאד זַא ,טייקלענש .ַאזַא טימ ןָאהטענ קסַאילב

 .ןעהעזעג טָאה סע סָאװ ןעקרעמ טנעקענ טינ ךילטנעג
 -עמ ןייא ןיא טקרעמעב ףילטייד ץנַאנ קַאשז טָאה ָאד ןֹוא

 טָאה ןאמ א יװ ,עפוק א ןּופ ןעביוש עניטכיל יד ךרֹוד עדנוק

 םהיא טָאה ןוא עּפַאנַאק יד ףיוא ןרעדנַא ןַא ןעֿפרָאװעגרעדינַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןײרַא זלַאה ןיא רעסעמ ַא טצעזעגניײרַא
 ןוא ןָאזרעּפ עטירד ַא רשפא ,עסַאמ עצרַאװש ַא סעּפע זיא

 טכיוועג עצנַאנ יד םימ ןענעלענ ,שזַאנַאב קיטש ַא רונ רשפא
 ןעפרָאװענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סיפ יד ףיוא םענעכָאטשענ םעד
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 זיא קַאשז ןוא .ןיהַא ,םייהַא ןעמוק וצ רעדייא דנעגעג יד רעביא
 .ןעפָאלעג רעטייוו זיא ןוא ןעגנורּפשענפיוא

 רעביא העש עבלַאה עללופ ַא ןעפָאלעג .רע זיא רעדיוװ ןוא

 -נַאג טגָאיעגכָאנ ןעטלָאװ םהיא יוװ ךיילנ ,רעדלעפ ערעטסניפ יד

 ; ךַאלגרעב יד ףיוא ןעכָארקעג זיא רע .תויח עטציירוצ קעּפ עצ
 -יילק ייווצ ,ךַאלכלָאהט עלָאמש יד ןיא טזָאלעגבָארַא ךיז טָאה רע

 -נַא ן'כָאנ רענייא ,טנעגעגַאב םהיא ךיז ןעבָאה ךַאלכייט עקנינ
 ךיז טָאה ןוא ,ךאלכייט יד ןעגנַאגעג רעבירַא זיא קַאשז .ןרעד
 ןעבָאה ךַאלמױב עטכידענ עגינייא ;לעטרַאג ן'זיב טצענרַאפ

 רעסיוא ןעוועג ןופרעד זיא רע ןוא ,געוו םעד טלעטשרַאּפ םהיא
 ןיהָאוו ןהעג --- ,קנַאדעג ןעגיצנייא ןייא רונ טַאהעג טָאה רע .ךיִז
 ךיז ןופ ,קעװַא ,טייוו ,טייוו ,ןעגָארט םהיא ןעלעוו ןעניוא יד
 -לעוװ ,הער היח רעדליוו רעה ןופ ןעפיולטנע ,ןעפיולטנע וצ ןיילא

 םהיא ןיא היח יד רעבָא .טלהיפעג ןייֵלַא ךיז ןיא טָאה רע עּכ

 ןעבעיז .לענש ױזַא ךיוא טפיול ןוא ,ןערעוו טנעיזעב טינ ןָאק :

 רוטּפ ןיוש זיא רע זַא ,טניימעג ךיז טָאה קַאשז יוװ ןיוש טַאנָאמ
 ןוא ...ןעבעל ןעשנעמ עלַא יוװ טבעלעג טָאה ןוא ,ןופרעד ןערָאװעג
 ןעגעג ךיז ןעלגנַאר ,ביױהנָא ןופ רעדיוו ,לָאמַא ךָאנ ןָא גנַאפ טציא
 יערנעהעגייברַאפ עטשרע יד ןעלַאפעב טינ טסלָאז וד זַא ,ןיילַא ךיז
 .טסהעז וד סָאװ ,יורפ

 ןוא טייקליטש עפעיט עדנעשרעה םורַא ןוא םורַא יד רעבָא
 ל?עסיבַא םהיא טָאה טרָא םעד ןופ טײקמַאזנייא ענעמָאקלָאפ יד
 ױזַא ,ןעבעל ַאזַא ןופ ךיוא טכַארטרעפ ךיז טָאה רע .טגיהורעב
 רע ואוו ,דנעגעג עגירעיורט יד יוװ ,טרעדנוזעגבָא ןוא ?יטש
 ןעגידעבעל ןייא יא טינ גידנענעגעב טינ ,םורַא ױזַא טעשזדנָאלב
 -רע אמתסמ רע טָאה ,טקרעמעב גידנעבָאה טינ סָאד ןיילַא ,שפנ
 -ןהַאב יד וצ ןעמוקעגוצ .זיא רע לייוו ,טעוועריקרַאפ אוו ץעג
 ַא ןיא ןהעגמורַא טזומעג טָאה רע ;טייז ערעדנַא יד ןופ .עיניפ

 יר ןעשיווצ ,לענוט ן'רעביא ןעביֹוא ןּופ ,?עקריצ-בלַאה ןעטיירּב
 קַאשז ..סעטסוק טימ ןעסקַאוװרעּפ ןענייז סָאװ - ,ןעטייז-גרעּב
 סעכ ןעגיהורמוא ןא גידנעלהיפ .,קירוצ טרהעקעגמוא ךיז .טָאה
 טנעהָאנ ױזַא ןעמוקעגוצ רעדיוװ זיא .רע .סָאוו . ,ןזילַא .דיז .ףיוא
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 רעד ; ןייש ַא טקרעמענ ךיז טָאה לעמיה ןיא זיולַּב ,שינרעטסניפ
 -ביזכרוד טינ ןופ ךָאד ַא יו ןעהעזענסיוא טָאה ןַאמוט רעטכייל
 הנבל רעד ןופ ןייש רענעטלַאהעב רעד ןופ טָאה סָאוו ,זָאלנ עגיט

 -ערדענ טָאה טנָאזירָאה רעצרַאװש רעד .ךַאלבלעג ןעהעזענסיוא
 זיא'ס !טייצ ןיוש ,רעבָא .דנַאטשליטש ןעטיוט ַא ןיא טלעמ
 םייהַא ןהעג וצ זיא עטסעב סָאד .רענייז ַא ןיינ ,יאדוַא ,ןיוש
 .ןעפָאלש ןענעל ךיז ןוא

 ,טלעטשענרָאפ טסגננַא טימ ן'קַאשז ךיז טָאה םיצולּפ רעבָא
 יד ףיוא ףױרַא טהענ ,ס'רַאזימ יד וצ םייהַא סע טמוק רע יוז

 ןעבעל ,יורטש יד ףיוא קעװַא ךיז טנעל ,םעדיוב ן'ףיוא ּפערט/

 עניד א זיולב ּפִא םהיא טלייהט רהיא ןופ ןוא ,רעמיצ ס'ערָאלפ

 יוװ ,ןערעה טעוו רע ; ןעפָאלש טרָאד טעוװ יז ,לעטנעוו ענרעצליה
 טסעילשראפ ערָאלּפ זַא ,טסואוועג רַאנָאז טָאה רע .טעכוד יז

 ַא .ןהעגניירַא ןענָאק רהיא וצ טעוװ רע ; רהיט יד טינ לָאמ ןייק

 רע זַא ,יינ סָאד ןופ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה שינרעטיצ עסיורג

 טציהוצ ,ענעוהטעגנסיוא ןַא ,לעדיימ סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה

 ןייוועגנ רעכילרעטכריפ רעד ןוא ...טַאמ ןוא ,ףָאלש רהיא ןיא

 טלָאװעגנ יז טָאה רע .סיפ יד ןופ ןעפרָאװעג רעדעיוו םהיא טָאה

 -ענ ם'ןופ טקיטשעג סע טָאה ן'קַאשז ...! טָאג ...! ןענע'נרה

 רהיא ןיא ...ן'ערָאלפ טע'נרה ןוא דלאב רע טהענ טָא זא ,קנאד

 ןעניז ןופ רעיש ןיא רע .םייהַא רונ טמוק רע יוװ ךיילנ ,טעב

 -ענ ןייק ךיז ייב טָאה רע סָאװ סיוא סָאד טכַאמ סָאװ .ּפָארַא

 ארומ טָאה רע סָאװ ,גינעוו ץנַאג ְךָאנ זיא'ס ? טינ רהעוו

 עדייב טימ ּפָאק םעד ךיז טלעטשרַאפ ןוא ןיילַא ךיז רַאֿפ

 זַא ,ט?להיפענ טָאה רע ! ןעפלעה טינ םהיא טעוװו סָאד .טנעה

 -רכז רעטקעוװרעד רעד זַא ,ןעלעוו טינ רָאנ סָאד טעוו ןייֵלַא רע

 טעװ ןוא רהיט יד ןענעפע טעוװו ,םהיא .ןיא זיא .סָאװ ,עיטסעב-

 ַאזַא ָאד זיא םהיא ןיא לייוו טושּפ ,לעדיימ סָאד ,ןעקיטשרעד יז

 ךיז זומ רע ?ייוו ןוא ןעטַאהטדלַאװג ןופ טקניטסניא רעדנעשרעה

 ....לָאמַא רַאפ ןייז םקונ

 ךיז ןענעקנָאלבוצמורַא טכַאנ עצנַאנ יד רעסעב ! ןיינ ! ןיינ
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 ילד
 אט יא

 ןעבָאה רע טגעלפ ,סטעפ-ןישַאמ ןוא גנוצייה ןופ טרָאּפשעגבָא
 סרעסעב ןייק רָאג טָאה ןוא רהָאי ַא קנַארפ דנעזיוט רעיִּפ רעֶּביא
 -יווצ ןעדַארעמאק ענייז יו ,ןעהעזעג טָאה קַאשז .טגנַאלרעּפ טינ
 -מָאק יד סָאװ ,סַאלק ןעטירד ןוא ןעטייווצ ןופ רעטײברַא יד ןעש
 הנותח עֶלַא טעמכ ןעבָאה ,רענרהעל סלַא עמהענוצ טנעלפ עינַאּפ
 -לעוו ,ןעיורפ עדנעטיידעב ןייק טינ ,ןענירעטייברַא טימ טַאהעג
 -קעשַאק טימ ןערהָאפבֶא ן'רַאפ זיולב ןעזייוועב ךיז ןענעלפ עכ

 -עב םירבח עגיצייגרהע רהעמ ענייז ; דנעה יד ןיא זייּפש ךַאל
 -ענ ןיוש ןעבָאה ,לוש יד טגידנעעג ןעבָאה סָאװ ,יד .סרעדנָאז
 ןעלעוו ןַאד ןוא ,סרעטסיימ-ןָאיצַאטס ןיילַא ןערעוו ייז זיב טרַאװ
 ַא ,עקזַאושזרוב ַא סעַּפע ךיז גידנעכוזבָא ,ןעבָאה הנותח ייז
 ןופ טפיולטנע רע סָאװ -- ן'קַאשז רעבָא .טוה ַא ןיא ןיי?יירפ
 טינ לָאמ ןייק טעװ רע ? ןָא םהיא סָאד טהעג סָאװ -- ,ןעיורפ

 םייֵב ןעגניירבראפ רע טעװ ןעבעל ןעצנַאג םעד ; ןעבָאה הנותח
 ,ןילַא רענייא ,ןעהילפ. ןוא ןעהילפ טעװ רע ןוא ,וויטָאמָאקָאּפ
 םהיא ןעבָאה עטסטלע ענייז .רעהפיוא ןַא ןהֶא גידנעטש ןעהילפ

 ןוא טינ טקנירט סָאװ ,טסינישַאמ ןעטוג רהעז ַא רַאפ ןעטלַאהעג /
 -ָאה סָאװ ,ןעדַארעמאק יד זיולב ןוא ,ןעיורפ יד ךָאנ טינ טפיול
 ; גנורהיפפיוא ןייז ןופ ןעכַאלבָא ןעגעלפ ,עקנַאילוה ַא בעי? ןעב
 טימ ןעגיהורנואעב סעּפע רע טגעלפ עטנַאקעב ענייז ןופ ערעדנַא

 םענייק וצ טדער ,םורַא טהענ רע יװ ,עילָאכנַאלעמ עטפא ןייז

 ַא טָאה קַאשז .ץרַאוװש םינּפ סָאד ןוא ,דרע רעד וצ ןעגיוא יד ,טינ
 ןייז ןיא ןעסעזעגבָא זיִא רע ןעדנוטש ?עיפ יװ ןָאהטעג טכארט
 ךיז טהעז סע ןענַאװ ןופ ,יענידרַאק-עד סַאג רעד ןיא רעמיצ
 -ָאֹל ןייז טרעהעג סע ןיהָאװ ,לָאיניטַאב-יעד עיצנַאטס יד סױרַא

 ַא ,טייצ עיירפ ןייז ןעננערברַאפ רע טגעלפ טרָאד ;{ וויטָאמָאק
 ,ףָאלש םעד נידנעכוז ,עללעצ ןייז ןיא ךַאנָאמ ַא יו ,רעטרַאּפשרַאפ

 ןייז ןעסעגרעפ רע טעוװ רשפא ,ןעשיק ןיא םינּפ ן'טימ גידנעניפ
 .תאלוח

 .ןעביוהפיוא טלָאװעג קַאשז ךיז טָאה גנוגנערטשנא ןַא טימ
 רענַאמוט ,רעמערַאוװ רעד ןיא זָארג ןיא ָאד ,רעהַא רע טמוק יו
 ַא טימ ןעניוצרעפ ןעוועג זיא דנענעגמוא יד 4 טכַאנ רעטניוו
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 רעד טינ זיא רע זא ,סייוו רע ןעוו ,טלהיפ שנעמ רעד סָאװ ,שנ

 עכַאזרוא יד ןוא ,ןעגנולדנַאה ענענייא ענייז רעּביא תיבה לעב

 .טינ רע טפיירנעב ןופרעד

 -סילב ענייז טימ נוצ ַא ןעניולפענייברַאפ זיא רעדיוװ ןוא

 ַא ןופ שיורענ ַא טימ טזָאלוצ ךיז סָאה ןוא ,ךַאלרעייפ עדנעשט

 ןופ שינעפעיט רעד ןיא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא ןוא רענוד

 .לענוט

 הימ ַא ןוהטעננָא ךיז טָאה רע ,ןעגנורּפשעגפיוא זיא קַאשז

 םהיא יו ךיילנ ,ןייווענ ןייז ןעליטש וצ ,גיהור ןעהעזוצסיוא

 ,עטנַאקעבנוא ,עדנעהילפייברַאפ יד ןערעהרעד טנָאקעג טלָאװ

 ךֶאנ רע טנעלפ לָאמ לעיפ יו .ןעשנעמ עססַאמ עגיטלינכיילג
 ;ךרָאש ןעסנעלק ןופ ןעקערש ךיז קנערק ןייז ןופ לַאפנָא אזא !

 הונ קַאשז ךיז טָאה ךילקילנ ןּוא ניהור ! רעכערברעפ ַא יו

 ןופ טלייהטעגבָא ןיילַא רענייא ,וויטָאמָאקָאל ןייז ייב טלהיּפעג

 ןענָארט םהיא טנעלּפ ענייז ןישַאמ יד ןעוו .טלעוו רעצנַאנ רעד

 ,העדור םעד ןופ שיורעג םעד ןיא טייקלענש ענענושמ ַא טימ

 =נע סָאװ ,?עדער םעד ּףיֹוא טנַאה יד ןעטלַאהענ טָאה רע תעשב

 ןוהטעגניירַא ןעצרַאה ןוא ּפָאק ן'טימ ,גוצ ןופ ננַאג םעד טרעד
 טינ ךַאז םוש ןייק ןופ רע טָאה ,געוו ן'ףיוא ןעלַאנגיס יד ןיא

 יד טמעהטאעגניירַא ךיז ןיא ןעננול עלופ יד טימ ןוא טּכַארטענ

 םָאװ רַאפ טֶא .ןענעקטנע םהיא טבעווש סָאװ ,טפול עשירפ
 טלָאװ יז יו ךיילנ --- ,ןישַאמ ןייז טָאהענ בעיל ױזַא טָאה קַאשז
 רונ רהיא טקנעש סָאװ ,עטבעילעג עקניליטש א  ענייז ןעוועג
 -רנַאה ןוא טסנוק ןופ עלוש , יד טנידנעענ טָאה רע זַא .קילנ ןייד

 -קיווטנע עדנעטיירעב ןייז ףיוא נידנעקוק ָטיִנ ,רע טָאה ,"קרעוו

 ן'ףיוא טסינישַאמ ןופ ןָאיסעּפָארּפ יד ןעבילקענסיוא ךיז ,גנֹול

 ,טײברַא עדנעלמוטראפ יד ןוא טײקמַאזנייא יד בעילוצ ,ןהַאב

 יײבַאד טָאה רע ןוא ,ךיז טרעדָאֿפ ןעבעל טרַא ן'ַאזַא ייב סָאװ
 עטשרע יד ןיא ; טאהענ טינ ץיינרהע ןופ להיֿפענ םּוש ןייק

 -עטשרע ןַא ןופ ןעמָאנ םעד ןעברָאוװרע ךיז רע טָאה רהָאי רעיפ

 טכַא דנעזיוט ייווצ טנעידראפ ןיוש טָאה ןֹוא רעקינַאכעמ עסַאלק

 טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,רהָאי ַא קנַארּפ טרעדנוה
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 ַא רהעז ,זלַאה ןעלופ ַא רהעז טַאהעג טָאה עלעדיימ סָאד .רהיט

 ואוו ,טרָא סָאד ןעבילקעגבָא ןיוש ךיז טָאה קַאשז ןוא ,ןעוָאזָאר

 ןוא ,ךָאנ ןוא .רעיוא ן'רעטנוא קעלפ-טרובעג ַא -- ןעכעטש יז

 עכילקערש'עהייר עצנַאג ַא ,ןעגנורעניארע ערעטסניפ ענױזַא ךָאנ

 ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,ןעיורפ ענױזַא ץְלַא ןוא -- ;! תומולח

 ,ןענע'גרה וצ ייז רהעגעב ןעטעטרַאוװרענוא ןייז טימ טרהירעגוצ

 -לעוו ,ןעיורפ --- ,סַאג ןיא טנעגעגעב טָאה רע עכלעוו ,ןעיורפ ---

 ,ענייא לעיצעּפס --- ,תונכש ענייז ןעוועג גילעפוצ ןענייז עכ

 ןעציז וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס רעכלעוו ,הנותח רעד ןופ טשרע

 ןוא ,טכַאלעג לעיפ רהעז טָאה יז --- : רעטַאעט ןיא םהיא ןעבעל

 טינ יז לָאז רע זַא ,רעטַאעט ןופ ןעפיולטנע טזומעג טָאה קַאשז

 יו ָאט --- ,טינ םענייק ייז רע טָאה טנעקעג ןוא .ןעכעטשרעד

 ַאזַא ןיא ןעבײרטניירַא טנַאקעג םהיא ייז ןעבָאה עשז"יוזַא

 ןעַּפַאכנֶא םהיא יקַאט סָאד טגעלפ לָאמ סעדעי ןוא ? החיצר

 א סעּפע ,החיצר עדליוו ןופ לַאפנָא ןַא ,לָאמַא טימ .,גנולצולּפ

 עגילָאמַא ,עטלַא רַאפ ןעצעמיא ןָא ןייז וצ םקונ ךיז רהענעב ןימ

 סָאד ןָאק ...ןעסעגרעפ גנַאל ,גנַאל ןיוש טָאה רע עכלעוו ,תולוע
 תורוד עגנַאל ןופ השוריב םהיא טמוק סָאד זַא ,ןייז ךילקריוו

 םעד ןוהטעגנָא טָאה יורפ יד סָאװ ,סטכעלש םעד ראפ ,קירוצ

 -יא תורוד-רוד ןופ זיא סָאװ ,רהיא ףיוא סעכ םעד ןופ -- ,ןַאמ

 הבקנ יד ןעוו ,טייצ רעד ןופ .ךָאנ רכז וצ רכז ןופ ןעגנַאגעגרעב

 שינעפעיט יד ןיא ךָאנ טלעדניוושעב לָאמ ןעטשרע םוצ םהיא טָאה

 רע טָאה ,קנערק ןייז ןופ לַאפנָא ןעדעי ייב ןוא ?ליוה רעד ןופ

 רעד טימ ןעלגנַאר וצ ךיז סינפרידעב ַַא טלהיפעג ךָאנ וצרעד

 -ַאננוא ןימ ַא --- ,ןעשרעהעב יִז ןוא ןעמוקוצייב יז ידכ ,הבקנ

 -יילּפ יד ףיוא ךיז ןענעלפיורַא יז עטיוט ַא סינפרידעב עכילריט

 ראפרעד ןוא ןעגנַאפעג סעּפע טָאה סָאװ ,רענעי רעד יװ ,סעצ

 םהיא ךיז טגעלפ ּפָאק רעד .ניבייא ףיוא םהיא וצ סָאד טננאלעב

 רעפטנע ןייק טָאה רע עכלעוו ףיוא ,סעגַארפ עֶלַא יד ןופ ןעטלַאּפש

 טָאה ,דנעסיוונוא זיא רע לייוו ראפרעד --- ןעניפעג טנָאקעג טינ

 יו טינ םהיא ייב טייברַא חמ רעד סָאװ ,רַאפרעד ,טניימעג רע

 -עמעלקיץרַאה יד ןופ טרעטַאמעג םהיא טָאה סע ןוא ,גירעהעג
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 טינ וליפא ךיז טָאה רע ;טינ רע טקנירט ןעקנירט ...ןערָאװעג
 רעד זַא ,טקרעמעב טָאה רע לייוו ,סּפַאנש עלעזעלג ַא טביולרע
 .רנַאטשרעפ ןייז םהיא טביור לָאהָאקלַא ןעּפָארט רעטסעדנימ

 עדמערפ רע טלהָאצ סָאד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא קַאשז ןוא
 -פע ם'נרעטלע ןוא ןרעטלע ענייז ןֹופ תורכש יד רַאפ ,ןעדלוש

 טָאה רע עכלעוו ןופ ,םירוכש ןופ תורוד עצנַאג רַאפ ,ןרעט

 ןייז ןיא םס םעד ,ןרעדָא ענייז ןיא טולב עטכעלש יד השוריב

 -פעוו עטכידענ יד ןיא םהיא טהיצ עכלעוו ,טייקדליוו יד ןוא טולב

 .ןעיורפ ןעקוצרעפ סָאוז ,ףלעוו יד יו ,רעד

 -ענ ןוא ןעניובנעללע ן'ףיוא טרַאּפשעננָא ךיז טָאה קַאשז
 ןוא ,לענוט ןופ ליומ ןעצרַאװש םעד ףיוא טקוקעג ןוא טכַארט

 ןופ ןָאהטענ ?עסיירט ַא רעדיוו םהיא ןייווענ רעד טָאה םיצוָלּפ

 ,הרע רעד וצ ןעלַאפענ רעדעיוו זיא רע ; סיפ יד ן'זיב ּפָאק

 -ָאלפ ,ן'ערָאלפ ,יז .נָאטהעוװ ראפ גידנעיירש ןוא ךיז גידנעלקייק

 טָאה קנַאדענ ךעזעיד ! ןענע'נרה טלָאװעגנ סָאד רע טָאה ,ן'ער

 הענידנעכעטש ,רעכילנערטרענוא רעד --- ,טזָאלעגבָא טינ םהיא

 ןיא טקורעגניירַא ןיילַא רעש יד טלָאװ רע יו ךיילנ ,קנַאדעג

 -?ָאהעג טינ םהיא ןעבָאה ןעננורהעלקרע ענייק .בייל םענענייא

 טציא ךָאנ יז טלָאװ רע ןוא ,ןענע'נרה טלָאװענ יז טָאה רע ; ןעפ

 םעד ףיוא ןעניפענ לָאמַא ךָאנ יז לָאז רע ןעוו ,טע'נרה'רעד

 רהיא טימ ,ףעיל עטלעיּפשוצ רהיא טימ ,טרָאד .ץַאלּפ ןעבלעז

 ' ...טסורב עטעקַאנ

 ענייז טייהקנַארק יד ױזַא יװ ,טקנעדענ טונ טָאה קַאשז

 ךֶאנ זיא רע ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד ןָאהטענ ּפַאכ ַא םהיא טָאה

 ,דנעבָא ןיא ,לָאמ ןייא .ןעווענ טלַא טינ רהָאי ןהעצכעז ןייק

 ,עלעדיימ א ,לעטניירפ ַא ענייז טימ טפעיטשעג ךיז רע טָאה

 -אפענמוא סעּפע זיא יז ; ייווצ רהָאי ַא טימ םהיא ןופ רענניא

 ךיז טָאה רע ןוא סופ ןעטעקַאנ רהיא ןעהעזרעד רע טָאה ,ןעל

 טימ יוװ ,טקנעדענ ךיוא טָאה רע .ןָאהטענ ףרָאוו ַא רהיא וצ

 םָאד ידכ ,רעסעמ ןייז טפרַאשעגבָא רע טָאה רעטעּפש רהָאי ַא

 ,ענידנָאלב ַא ,עלעדיימ רעדנַא ןַא ןופ זלַאה ןיא ןעכעטשוצניירַא
 ןייז ראפ ןהענייבראפ גָאט ןעדעי טנעלפ עכלעוו ,עקניניילק ַא
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 טלָאװעג טָאה ,ןעגיהורעב וצ ךיז טהימעב ְךיִז טָאה רע

 ןעשנעמ עלא יװ טינ רע זיא סָאװ טימ .ןובשח .ַא ןעבעגְבָא ךיז
 ןיא ךָאנ טלעטשעג טּפָא ךיז רע טָאה עגַארפ עזעיד -? ךיי?גוצ

 ,עמַאמ ןייז ,תמא .לעגניא ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןַאפסַאלּפ
 -ענ םהיא טָאה יז ןעוו ,גנוי רהעז ןעוועג ךָאנ זיִא ,עזעוורעשז
 } ןעבלַאה ַא טיִמ רהָאי ןהעצפניפ זיולב ןעוועג טלַא זיא יז ; טָאה
 ,ן'דָאלק ,ןעטשרע םעד ; רעטייווצ רעד ןעוועג ןיוש רעּבָא רע זיא
 ענייז ןופ רענייא טינ ןוא ,רהָאי ןהעצרעיפ ֹוצ ןערָאבעג יז טָאה
 -ַעג ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,ןעאיטע טינ ןוא ,דָאלק טינ ,רעדירב
 ,ןופרעד ןעטילעג טינ ךילניישנעגיוא טָאה ,םהיא ךָאנ ןיוש ןערָאװ
 ,רעטָאפ רעייז ןוא גנוי ױזַא טַאהעג ייז טָאה רעטומ רעייז סָאװ
 רָאג ךָאנ -- ,רהיא טימ רעטלע ןייא ןופ ןעוועג זיא ,עיטנַאק

 עזעוורעשז עמירָא יד ןעכלעוו רעביא ,רענהעש ַא ,לעגניא א

 זיא טכעלש ױזַא -- ,ןערערט גונעג ןעסָאגרעפ ,אמתסמ ,טָאה

 ןעטילעג ךיוא עדייב ייז ןעבָאה רשפא ןוא .רהיא וצ ןעווענ רע
 ,טגָאזעגסױא טינ םענייק רעבָא ןעבָאה ןוא ,תאלוח ַא סעּפע ןופ
 טרהעצרעפ טעמכ זיא רעכלעוו ,רעדורב רערעטלע רעד ?עיצעּפַפ

 ,רעלהַאמ ַא ןערעוו וצ טסרוד ןערעייהעגנוא אזַא ןופ ןערָאװעג
 בלַאה ;ענושמ בלַאה ריפ טעמכ ןעטלַאהעג םהיא טָאה'מ זַא

 -עג סעַּפע עילימַאפ עצנַאג רעייז ןיא טּפיוהרעביא ןוא .עינעשז
 רע ןוא .טלהעפעג סעּפע טָאה ןעדעי --- ,ןעמעלַא טימ טינ ןעוו

 םהיא סָאוי ,םומ ןימ ַאזַא טקרעמעג טפָא ךיז ןיא ךיוא טָאה ןיילַא
 ץנַאג ןעוועג דארג רע זיא דנוזעג ןיא ןוא : השוריב ןעמוקעג זיא

 זיא ,רעגָאמ ױזַא ןייז לָאמַא טגעלפ רע סָאװ סָאד --- } ?רַאטש

 טַּפַאכ רעמָאט ,טסגנַא ןוא השוב ראפ זיולב ןעוועג סָאד ךָאד
 -היפרעד רע טנעלפ לָאמַא טימ ןוא ,הּפילק יד ןָא רעדיוװ םהיא

 ןוא ,טינ העד ןייק ךיז רעביא טָאה ,ךיז טרעילרעפ רע .יוװ ,ןעֶל
 ןייז ןוא ; טנעפעעג ,ןעטלָאּפשעג יוז םהיא ןיא טרעוו סעּפע

 טָאה סָאװ ,ןַאמוט ןימ ַא ןיא יו סעּפע םהיא טזָאלרעּפ "ךיא ,

 ; רע ןעוועג טינ ןיוש זיא רע ןֹוא .טרעטסניפרעפ סעֶלַא םהיא
 -וקסומ ענעגייא ענייז טעװעדלַאװעג ןיוש ןעבָאה םֶהיֵא רעביא

 טקעוװרעד םהיא ןיא זיא היח עטציירוצ/ ןימ א סעּפע ---.,ןעֶל
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 -- ,ננוגעפערע ןַא ךיז רָאפ .רע טהעזרעד םִיצולּפ .; ךָאלנרעב

 םהיא-ןיא זיִא גוצ ַא .לענוט םעד ןופ ליֹומ עסיורג עצרַאװש .סָאד

 יז. ,ןערָאוװעג ןןעגנולשעגננייא זיא ןוא טונימ רעזעיד יא ןַײרַא

 דנַאל ַא זיולּב ןעבילבענ זיא םהיא ּךָאנ ןוא ,ןײרַא דרע רעד ןיא

 : .טקעסיירטענ ךיז טָאה דרע יד ןעכלעוו ןופ ,רעטיצ רעג

 זיא רע : סיפ יד ףיוא ןהעטשנייא טנעקענ טינ טָאה קַאשז

 טָאה'ס  ןוא ,זָאּרִנ ןיא ,דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ ,ןעלאפעגרעדינַא

 ךיז טָאה ! טָאנ ,הֶא .ןייוועג רעוויס?לואוונָאק ַא טּפַאבעגנָא םהיא

 עכלעוו ןופ ,תאלוח עבילקערש ןַײז טרהעקעגמוא םהיא וצ יקַאט

 טָא ?טּפָאהעגנ טָאה רע יו ,טלייהעגסיוא ןיוש ךיִז .טָאה .רע

 ??עדיימ סָאד ןעכעטשרעד טלָאװעג סָאװ רונ ךָאד רע טָאה

 םעד טרעיובענ םהיא טָאה שנואוו רעזעיד -! יורפ .ַא ,ןענע'גרה

 ץלא ןערָאװעג ןיא טפאשנעדייל יד ןוא ,ןָא דנעגוי ןייז ןופ
 ,ּךאלנגיא ערעדנַא וז ! ורפ .ַא ןענע'נרה .,..רעסייה . ,רעקרַאטש

 רע טָאה ױזַא ,יורפ יד ןערהעגעב ,ןערהָאי יד ןיא ןעמוק ייז ןעוו

 רע ןָאק ןיילא ךיז ! יורְּפ ַא ןע'נרה וצ רהענעב םעד טַאהעג
 יקַאט ןָאהטענ ּפַאכ ַא ךָאד רע טָאה רעש יד --- : ןערַאנ.טינ ךָאד

 יו ױזַא ,בייל רהיא ןַיִא ןעכעטשוצניירַא יז קעווצ םעד טימ רוג

 עסייה ,עסייוו ערהיא --- ,ןעהעזרעד בייל סָאד רונ טָאה רֶע

 סָאװ ,ןעכעטש טלָאװענ יז רע טָאה רַאפרעד טינ ןוא .טסירב

 -= !ואפרעד טינ ,הֶא --- ,טלעגנַארעגנ םהיא טיט ךיז טָאה יז
 םהיא טָאה'ס ל?ייו ,ןענינעגרַאפ רַאפ ,ױזַא טושַּפ .ןרעדנָאז
 ןעוו זַא ,טּכַאמ ַאזַא טימ ןעניוצעג ןוא ,וצרעד ןעניוצעג סעּפע

 ןָא טנעה ערייב טימ ןעטכַאהעננָא טינ טציא .ךָאנ ךיז טלָאװ רע

 דסאה ,ןיהַא ,טרָאד ,טרהעקעגמוא רהיא וצ ךיז רע טלָאוז ,זָארג יד

 ןיימ .--- ,ערָאלּפ יד --- יז .ןעגרעוורעד וצ יז נידנעפיול גיט

 -יוא ענייז רַאפ ןערָאװעג ןעסקַאװעגסױא זיא עכלעוו --- !טָאג

 םהיא וצ עבעיל עפעיט םנעמעוו ,דניק עדליוו סָאד -= ,ןעג

 עטפּפמערקעגנייא ס'קַאשז ...טרעיּפשרעד טנייה טשרע טָאה רע

 ,רעקרַאטש ָּךֶאִנ דרע רעד ןיא ןעבָארגעגנייא ְּךיִז ןעבָאה רענניפ

 ;ןייווענ ןופ טצַאלּפעג טינ רעיש םהיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא

 ,טסורב ַ!ד טקירדעג םהיא טָאה טייקניזָאלסננונּפָאה עגידלַאוועג
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 ַא ,רהעוועג ַא ןעגיוא יד טימ ןעכוז ןעמונעג טָאה רע ןוא ,טייק

 .ןענע'גרה'רעד וצ יז סָאװ טימ סעּפע יבַא ,סָאוװ דנעגריא ,ןייטש

 עּפוק יד ןיא גידנעשטסילב ,רעש יד טנגעגעב טָאה קילב ןייז

 טלָאװ רע ןוא ,רעש יד ןָאהטעג ּפַאכ ַא גיטסַאה טָאה רע .קירטש

 ,זלַאה ןעטעקַאנ רהיא ןיא ןעכָאטשעג ןיירַא רהיא רעש יד

 םהיא זיא לָאמ ַא טימ רעבָא ; טסירב עסייוו ייווצ יד ןעשיווצ

 ַא טָאה רע ;ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ,ךורקס ַא רעבירַא

 .רעטלעמוטוצ ַא ןעפָאלטנַא זיא ןּוא רעש יד ןוהטענ רעדיילש

 זיא רע .טכַאנ רעגירעיורט רעד ןיא ןעפָאלעג זיא רע ןוא

 טזָאלעגּפָארא דלאב ךיז ןוא ,לעגרעב א ףיוא ןעפָאלעגפיורא לענש

 -נייטש יד טלעקייקעג ךיז ןעבָאה סיפ ענייז רעטנוא .לעכלָאהט ןיא

 "עג ךיז רע טָאה ;ייז רַאֿפ ןעקָארשעג ךיז טָאה רע ןוא ,ךַאלעד

 ,געו קיטש .ַא גידנענעלנָא ,ןוא ,סעטסוק יד ּוצ ,סקניל ןעמונ

 קיטש ןעטסיוו ןעכיוה ,ןעטַאלג ַא ףיוא ןעמוקעגסיױרַא רע זיא

 -סַאה רעטייוו רע זיא ןענַאד ןופ .טנַאה רעטכער רעד ןיא ץַאלּפ

 ןהַאבנעזייא רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא ןוא ןעפָאלעג רעטנורַא גיט

 ; גידנעשיור ןוא גידנעּפָאס ,ןעמוקעגרעטנוא זיא גוצ ַא ; עיניפ

 ןענַאטשרעּפ טינ רָאנ טָאה ןַאמ רעגנוי רענעקָארשוצ רעד העבָא

 עֶּלַא יד ייברַאפ ָאד ךָאד ןערהָאפ סָאד ! טסרעה .גנַאפנָא ןופ
 ןיא רע ןוא --- ןעשנעמ םָארטש רעזָאלדנע ןַא ,ןעשנעמ ןעפסַאמ

 .םעהטָא ןַא ןהֶא ,ןיילַא רענייא

 ,ףױרַא גרַאב טרעטעלקעג ; ןעפָאלעג רעטייוו זיא רע ןוא

 יד ןעניוא ענייז ראפ זיא טציא רעבָא ,בָארַא גרַאב ןעניולפעג

 -עג רעד ןיא ,ןעטנוא עיניל-ןהאבנעזייא יד ןעוועג טייצ עצנאג

 -ָאהט ךרוד ןעניוצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,בורג רעגנאל רענעטינש

 -ַאב עגיזעיר יוװ ,ןעֶבָאה סָאװ ,קנעב-דרע עטלעטשעגנָא ןּוא ןעל

 ,דנעגעג עדליוו עצנַאג יד .טנָאזירָאה םעד טלעטשרעפ ןעדַאקיר

 רעטנָאלּפ ןייא יוו ןעהעזענסיוא טָאה ,ןעלָאהט ןופ טרעכעלעג

 ךיז טָאה קַאשז ןוא ,גנַאנסױרַא ןַא ןהֶא ןעגעוו עטכַאמראפ ןּופ

 טייקגידעמוא ערעטסניפ יד ןיא רעהַא ןוא ןיהַא ןעפרָאװעג ךַאבעג

 .שינעטסיוו יד ןופ

 יד ןעשיווצ טעשזדנָאלבעגמורַא יױזַא ןיֹוש רע טָאה טייצ ַא
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 -ַאל ,גיהור ץיז ...ּפָא זָאל ,ךַאמעג ךימ זָאל ! ןיינ ,ןיינ --
 -יא ריד לָאז ךיא ,ְךַא ...ױזַא עלַא ןענייז רענעמ ...ןעדער רימ
 -צעל םעד ,טלהעצרעד רימ טָאה טעזיאול סָאוװ ,ןעלהעצרעדרעב
 ...!םייהרעד ןיא ן'שיבַאק ייב ,ןעברָאטשעג זיא יז ןעוו ,גָאט געט
 -ביר-טּפיוה םעד ןופ טסואוועג גונעג רעהירפ ןופ ךָאנ בָאה ךיא
 ךיז ןענעלפ ָאד ןעטייהניימעג ַא'ס ,ןעהעז טּפָא געלפ ךיא ;רעט

 ..ךאלדיימ עגנוי ענייז ןעגנערב רעהַא טנעלפ רע ןעוו ,ןוהטבָא
 -ענ הנותח רע טָאה ,דשוח טינ רָאג זיא רענייק עכלעוו ,ענייא

 .םכָאמ

 -רעד יז סָאװ טסואוועג טינ ןוא טרעהענ טינ טָאה קַאשז
 -דליוו טימ טּפַאכעגמורַא לָאמַא טימ יז טָאה רע .םהיא טלהעצ

 ןעסירעגסיורַא ךיז טָאה רהיא ייב .ןעסוק ןעמונעג יז ןוא טייק
 -יטש א ,ץפיז ןימ ַא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,יירשעג רעטכייל ַא

 -רענַא יד טרעהעג ךיז טָאה'ס ןעכלעוו ןיא ,ןעצרַאה ןופ ,ךעל
 טָאה יז רעבָא .ןענרָאברעּפ גנַאל ױזַא ,עבעיל רהיא ןופ גנונעק
 םענענייא רהיא ןעגעג וליפא --- -- ,טלעגנַארעג טרָאֿפ ךיז
 וצ טקניטסניא רהיא בעילוצ זיולב ,ױזַא טושּפ --- --- ,להיפעג

 -ענ ְךֶָאד ְךיִז טָאה יז רעבָא ,טרעגעב םהיא טָאה יז .ןעפּפמעק

 *עב ןערעו וצ סינפרידעב רעד סיוא ,םהיא ןענעג טלעגנַאה

 ןענענ טסורב ַא גידנערַאּפש ,טרָאוװו ַא נידנעדערסיוא טינ .טנעיז
 -עגנָא ךיז ייז ןעבָאה ,םָעהטֶא םעד גידנעּפַאכ םיוק ,טסורב-ַא
 .ןעפרַאואוצמוא ןרעדנַא םעד רענייא תוחכ עלַא טימ טגנערטש
 ,םהיא ןופ !רעקרַאטש ןעוועג ערָאלפ זיא ,ךךיז טכַאד ,טונימ ןייא
 סע רע טָאה ױזַא --- : ןעפרָאװענמוא עקַאט םהיא טלָאװ יז ןוא
 רעד .לעגרָאנ ן'ראפ טּפַאכעגנָא רעבָא יז טָאה רע ;טכָאקוצ ךיז
 ןעזיוועב ךיז ןעבָאה סע ןוא ,טצַאלּפעג רהיא ףיוא טָאה שזַאסרָאק
 םעד ןופ עטגנערטשעגנָא ןוא עפייטש ,טסירב ייווצ ערהיא
 טייהלעקנוט-בלַאה יד ןיא רַאגָאז ,עסייווךלימ ןוא ךיז ןעלגנַאר

 ,עציילּפ רעד ףיוא ןעלַאפעגרעדינַא זיא ערָאלּפ .טכַאנ רעד ןופ
 זיא ,גידנעכודּפָא םיוק ,רע רעבָא .ענעדירפוצ ַא ,עטנעיזעב ַא
 -יירנוצנָא יז טאטשנא רהיא ףיוא גידנעקוק ,ןהעטש ןעבילבענ
 -ניטשרודטולב ַא ,החיצר ןימ ַא טּפַאכעגנָא רָאנ םהיא טָאה'ס .ןעפ
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 ןופ ןעפיולטנא טלָאװעג רע טָאה טונימ רעסייה רעד ףיוא ןוא

 -רעד רע ...ןופרעד שנעמ סיוא רע טרעוו גידנעטש ,ךא ...קערש
 .טולב טלהיפ

 .ךיז ץעז --- :טגָאזעג יז טָאה --- ? וטסהעטש סָאװ --
 יר רעבָא ,ןוהט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ רעדיוו טָאה רע ןוא

 ןוא ,טקַאהעגנרעטנוא ןיילַא לָאמַא טימ םהיא ךיז ןעבָאה סיפ

 ,ןעבעיל וצ ןעֿפורּפ וצ רעדיוו שינעקנעב ץרַאה ןייז ןופ טגעיזעּב
 .רהיא ןעבעל קירטש עּפוק ַא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה

 -ענ ןעקורט םהיא זיא'ס ; טרָאוװ ַא טדערעגסױרַא טינ טָאה רע

 -נעגייווש יד ,עצלָאטש יד --- ,יז טָאה טצעי .זלַאה ןיא ןערָאוװ
 ךילהערפ ךיז גידנעכַאמ ,רעהפיוא ןַא ןהֶא טלעּפַאלּפעג --- ,עד
 .ןילַא ךיז גידנעלמוטרעפ ןוא

 יז סָאװ ,טלעדנאהעג שירַאנ טָאה עמַאמ יד ,וטסהעז --
 טינ רהיא סָאד טעוװ טַאלנ .ן'רַאזימ טימ טַאהעג הנותח טָאה
 ; תורצ ענענייא ךיז טָאה רעדעי ; טינ ךיז שימ ךיא ...ןעפױלבַא

 ןעהענ ךיז עמַאמ יד רימ טסייה ,םעד זוחַא ןוא ? רשפא ,ןיינ
 ּוז ?לָאז ָאט .טרָאװ ַא רונ רהיא גָאז ךיא ןעוו ,ןעּפָאּלש ןענע?

 ךיא רעבָא .ןעסיורד ןיא רימ בעל ךיא ...ןעהערדסיוא ןיילַא ךיז
 ףיד בָאה'כ ,וטסייוו ;ךַא ...ןייז רעטעּפש טעוװ סָאװ רימ טכַארט
 ןייד ףיוא הירפ רעד ןיא טנייה ןעהילפייברַאפ ןעהעזעג ךָאד
 -ענסױרַא ןוא ןעסעזעג ךיא ןיב סעטסוק ענעי ןיא ןָא --- ןישַאמ
 ?עוו לָאמַא ןוא ...םוא טינ לָאמ ןייק ךיז טסקוק וד רעבָא ! טקוּק

 --- ,טציא טינ רעבָא ,טכַארט ךיא סָאװ ןופ ןעלהעצרעד ריד ךיא
 עטונג ןייז ן'תַמא רעד ףיוא ןיוש ןעלעוו רימ ןעוו ,רעטעּפש
 .דניירפ

 ףָאנ ,קַאשז ןוא ,טנעה יד ןופ רעש יד טזָאלענסױרַא טָאה יז
 ;טנעה עדייב ראפ ןעמונעג יז טָאה ,טרָאװ ַא גידנעדער טינ ץלַא
 רע זַא ,ךָאד ןוא .ןעמונעגוצ טינ טנעה יד יז טָאה ,טקיצטנע

 ףךיז טָאה ,ןעּפיל עטנערבראפ ענייז וצ ןעגָארטעגוצ ייז טָאה -

 רהיר ןעטשרע םייב .טייקכילנייר רהיא טגנידיילעב רהיא ןיא
 ,ןירעפּפמעק יד שקעוורעד רהיא ןיא ךיז טָאה ,ליבסנַאמ םעד ןופ
 .עטנעיזעבנוא ןַא ,עגנערטש א
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 = יי יט טיט עט רעשט ערע ק עטר עק עטר רשעי עט טא רק }

 ךיז ןוא טרהעֶקענַבֶא ךיז טָאה רע ןוא ןעקנָאלבמורַא ןעמונעג ןעב

 .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא םייוו ץיגרע נידנעקוק ,טכארטראפ
 :ץרוּק טרעפטנעענ טָאה רע

 .ןייג --

 יקַאט רימ טָאה'מ --- ,טצעזעגטרָאפ יז טָאה --- ,ױזַא --

 ןעק ךיא ,םעד ץוח ַא ןוא .ןעיורפ טפַאהראפ וד זַא ,טלהעצרעד
 טרעהענ טינ ריד ןופ בָאה'כ ןוא ןעטכענ ןופ טשרע טינ ךָאד ךיד
 : ? סָאװראפ ,גָאז ....טרָאװ ךילדניירפ ןייק

 קירטש םעד טנעלענקעווא טָאה יז .ןעניוושעג טָאה רע
 ,טקוקעגנָא םהיא טָאה ןוא פינק ן'טימ

 ? ןישַאמ ןייד ץוח ַא ,בעיל טינ םענייק יקַאט וטסָאה--

 טסלַאה וד זַא ,ט?העצרעד'מ ?וטסייוו ,ריד ןופ ךָאד טכַאל'מ
 טעֶלְנ ַא םענייק טסליוו וד יוװ ךיילנ ,ןעבַײר ןוא ןענינייר ןיא יז
 ּפייוו ףיד סע נָאז ךיא ...,ןישַאמ ןייד ,רהיא ץוח ַא ,ןוהט טינ

 1 | ,רניירפ ַא ריד ןיב ךיא
 ןעסאלב םעד ןיא טקוקעננָא רערעיוו טציא יז טָאה קאשז ןוא !

 ןָא ךיז טָאה רע ןוא .לעמיה ןעטנעקלָאװראפ םעד ןופ ןייש

 ךָאנ -= ,עקניניילק א ןעווענ ךָאנ זיא יז ןעוו ,טנָאמרעד רהיא

 ךיז טנעלפ יז יו -- ,ט'נשקע'ראפ ןוא רליוו ןיוש טלָאמעי

 זיא רליוו ױזַא ,ןעמוק רונ טנעלפ רע יװ ,ןעזלַאה ןעּפַאכ םהיא

 רע זַא ,ךָאנרעד ןוא .עלעדיימ רעד ןופ טפאשנעדייל יד ןעוועג

 םסָאװ ,לָאמ סעדעי רע טנעלפ ,טּפָא ןעהעז טינ ןיוש יז טנעלפ

 ; רעטנוא טסקאוו יז יוו ,ןעקרעמעב ,ןענענעגנעב ךיז ןענעלפ ייז

 רעד ןוא ,זלַאה ן'פיוא ןעפרַאװ ץלַא םהיא ךיז טנעלפ יז רעבָא

 רהעמ ץלַא ןענעלפ ןעגיוא ערהַאלק עסיורג ערהיא ןופ רעייפ
 ארָאלפ זיא טצעי .טייהנענעלרעפ ןיא ןעלעטש םהיא רהעמ ןוא
 ,דנערעביוצעב ןוא ,טכַארּפ ַא -- ,ענעסקאוורעד ַא ןעוועג ןיוש
 ןופ ְךָאנ ,ננַאל ןופ ןיוש .םהיא יז טבעיל ,?עפייווצ ןהָא ,ןוא --

 יַאלק ןעמונעג םהיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא .ןָא טייהדניק רהיא
 טרַאװ יז זַא ,טלהיפרעד לָאמַא טימ רע טָאה םיצולּפ --- ,ןעּפ

 םהיא טָאה ןרעדָא ענייז ןופ טולב סָאד ןוא ,םהיא ףיוא רונ

 ; טסגנַא סיורג טֿ?היפרעד טָאה רע ןוא ּפָאק ןיא ןוהטענ קַאה ַא
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 -ויא :לענוט טייז רענעי ןופ ,גנולייטבא ּפעיד יד ןופ רעוועריק
 העכילרהע ןַא ,גיסיירד רהֶאי ַא ןופ גנוי ַא ,ליזָא ןעמָאנ ן'טימ רענ

 ַא גנונפָאה ןעבעגעגנ רַאגָאז ,ךיז טכַאד ,טָאה יז ןעכלעוו ,ןַאמ
 ,?עיפוצ רהיא טימ טביולרע לָאמַא ךיז טָאה ,טייצ ?עקיטש
 םהיא יז טָאה --- ,ןעבענרעביא םהיא ךיז ?יוװ יז זַא ,גידנעניימ
 ףיוא טע'גרה'רעד טינ רעיש ץלָאה קיטש א ןופ ץעז ןייא טמ

 -רעפ טָאה ןוא ,יורפ-סגעירק ַא ןוא ןייר ןעוועג זיא יז .טיוט

 ןעוועג עלא יקַאט ןענייז ראפרעד ןוא --- ?יבסנַאמ ַא טעטּכַא
 .רעטהערדוצ ַא רהיא ייב זיא ּפָאק רעד זַא ,רעכיז

 ענייק ןעבָאה טינ ליוװ יז זַא ,גנורהעלקרע רהיא גידנערעה
 .סַאּפש ףיוא טגָאזעג רעטייוו ךיז קַאשז טָאה ,עטבעילעג

 ןערָאװעג זיא ?יזָא טימ עיטרַאּפ ןייד ןופ ,סע טסייה --
 ךיז וטספיול גָאט ןעדעי זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה'מ ?טינרָאג
 .לענוט טייז רענעי ףיוא ןהעז םהיא טימ

 .לעסקַא םעד טימ ןוהטעג היצ ַא טָאה יז

 ?ענוט רעד ....שְרעדנַא טינ ....עיטרַאּפ ַא ....! יאדוא ,ונ=-
 רטעמָאליק ןעבלַאה ַא טימ ייווצ --- : ןעגינעגרעפ ןייא זיא דע --

 טסנָאק וד זַא טסייוו וד ןוא ,שינרעטסניפ רעד ןיא וטסהילפ
 ענעפָא טימ טינ טסקוק וד ביוא ,ןהַאב ם'ןופ ןערעוי ןעטינשוצ
 ןעכַאמ ןעגוצ יד דלאוועג ַא'ס ןערעה טפרַאדעג טסלָאװ ....ןעניוא
 ,ןערָאװעג סאמנ ןיוש רימ זיא ל?יזָא רעבָא ...,?ענוט ןיא טרָאד
 .טינ םהיא ?יוו ךיא --- םעד ץּוח ַא ןוא

 .ןערעדנַא ןַא ,ָאזלַא ,וטסליוו ---

 !טינ זַא ,טרָאװ ןערהע ,ךַא ...טינ סייוו'כ ,הֶא --

 וצ רעסעב םוא ןוא ,טכאלוצ רעדעיוװ ךיז טָאה ערָאלּפ

 . וצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ,טייקנידוועמהעש רהיא ןעטלַאהעב
 טָאה יז ןעכלעוי ןיא ,ּפינק ַא ןערעטנָאלּפפױא קירטש ערהיא
 טינ ץְלַא ,ךָאנרעד ןוא .קע םעד ןעניפעג טנעקענ טינ רעבָא
 קרַאטש ןעוועג סע טלָאװ יז יוװ ךיילנ ,ּפָאק םעד גידנעביוהפיוא
 : טגערפעג יז טָאה ,טייברא רעד ןיא ןוהטראפ

 ? עטבעילעג ַא ,ענייא וטסָאה ,וד ןוא --
 -ַאה ןעניוא ענייז .טסנרע ןערָאװעג קַאשז ןיוש זיא טציא
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 ? ךיוא רשפא רעטבעילעג ןייה ---

 -יב ןהעש א ןייז טפרַאדעב טלָאװ ךיא ! ןיינ ,הֶא ! רע --

 טינ בָאה ךיא ; דניירפ ןיימ זיא רע ; ןייג ,ןיינ ...ןעזָאלוצ לעס

 .ןעבָאה טינ ליוו ןוא ,עטבעילעג ןיַיק

 -עג ערהיא :ּפָאק ןעניטפערק רהיא ןעביוהענפיוא טָאה יז

 ייב נירדינ ץנַאנ טלעזיירקעג ךיז ןעבָאה ראאה עדנָאלב עטכיד

 ןוא קרַאטש ,ןעזעוו ןעצנַאנ רהיא ןופ ןוא ; ןרעטש ן'ףיוא רהיא

 .עיגרענע-סנעליוו עדליוו ַא ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה ,ךילנעוועב
 רהיא ןּופ ןערעה טזָאלעג ןיוש יז טָאה דנענעג ענימורַא יד ןיא

 -פעה ערהיא ןופ גונעג ןָא ְךיז טלהעצרעד'מ .טפַארק רעדליוו

 עטערַאק ַא ןעסירעגבָארַא יז טָאה ּפעלש ןייא טימ : ןעטַאהטנעד

 ןעטנַארַאב ןופ .ןעפיולנָא טלָאזעג טָאה ןהַאב רעד ןעוו ,געוו ןופ

 א יװ ,ןָאנַאװ רעטלעטעקענבָא ןַא ןעפָאלעג בָארַא גרַאב זיא

 ןוא ,גוצ-לענש ַא ןעגעקטנַא ךיילנ ןוא ,היח עטעדליוווצ עזייב

 ןופ עזייוועב עֶלַא יד ןוא .טלעטשענבָא ןָאנַאװ םעד טָאה יז
 ןענָאזרעּפסנַאמ יד ןוא ,ןעדעי ַא טניוטשרע ןעבָאה טפַארק רהיא

 סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ ,טלָאװעג קרַאטש רהעז יז ןעבָאה

 טכייל טנַאקעג רהיא וצ טָאה'מ זַא ,טניימעג ביױהנָא ןופ טָאה'מ

 ןעוו ,רעדלעפ יד ןיא ןעּפָאלענמורַא דימת זיא יז לייוו ,ןעמוקוצ

 -סיוא ךיז גידנעטש ,טייצ עיירפ לעקיטש ַא טַאהעג רָאנ טָאה יז

 ןיא ןעטלַאהעב ךיז ןוא ,ךַאלעקניױנ עטסנעפרָאוװרעּפ יד ןעבילקעג

 ,טהָאװ ַא ןהֶא ,לעמיה םוצ ףױרַא ןעניוא יד טימ ,רעבירג יד

 רונ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעליבסנַאמ יד רעבָא .גנונעוועב ַא ןהֶא

 ַא טגָאזרעּפ ןיֹוש ןעבָאה ,עטשרע יד ןייַז ןעלעוו וצ טגַאװרעד

 ןעדָאב וצ ךיז גנַאל ןעדנוטש טַאהעג בעיל טָאה יז .לָאמ ןעטייווצ

 טימ ,ךאלנניא הרבח ַא .דנענעגמוא רעד ןיא ךאלכייט יד ןיא

 -וצרעטנוא ךיז ןַאלּפ רעד ןעלעפעג זיא ,רעטלע ןייא ןיא רהיא
 ןוא ,טקַאּפעג םענייא טָאה יז .ךיז טדָאב יז יוװ ,ןעקוק ןענע'בנג

 ,רמעה סָאד ךיז ףיוא ןעּפַאכוצפיורא ךיז גידנעהימעב טינ:וליפא

 רהיא טָאה ןָא טלָאמעי ןופ זַא ,טגנאלרעד טונ ױזַא םהיא יז טָאה

 ַא ָאד ְךֶאנ זיא ,ךילדנע .טקוקענכָאנ טינ רהעמ .ןיוש .רענייק

 -ןעסלער ַא טימ טַאהעג טָאה יז סָאװ לַאפ ַא סיּפע ןעגעוו גנַאלק
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 .רהיט ןיא טהעטש ןעטאש ַא רע טקרעמעב לָאמַא טימ ;?עזייה
 .טלעטשעגבָא ךיז טָאה רע

 "רעד טָאה רע זַא ,ןעירשעגסיוא רע טָאה --- ? רָאג וד --

 ?ָאר וטסוהט סָאװ --- .ערָאלפ זיא סָאד זַא טנעּק

 טָאה יז רעבָא .טניוטשרע גינעוו טינ ןעוועג ךיוא זיא יז
 .טגיהורעב ףיז

 ליֵא --- ,טרעפטנעעג םהיא יז טָאה -- ,ךָאד טסהעז --

 ,טזאלעגרעביא ָאד ןעמ טָאה קירטש גרַאב א ...קירטש ָאד םהענ
 האנה ןייק ייז ןופ טָאה רענייק ןוא ,לת ַא ייז ןופ טרעוו סע ןוא
 ןעדעי קירטש ףרַאד ךיא .ןעמוק ץונוצ רהעז ייז ןעלעוו רימ .טינ

 ,םהענ ןוא לָאמַא ךיא םוק .גָאט

 רעש עסיורג ַא טימ ,דרע רעד ףיוא גידנעציז ,ךילקריוו ןוא -
 -נָאלּפרעּפ יד טּפינקעג רעדנַאנופ ערָאלפ טָאה ,טנַאה רעד ןיא
 ,ןעדניבפיוא טזָאלעג טינ ךיז טָאה ּפינק א זא ,ןוא קירטש עטרעט

 .רעש יד טימ טקַאהוצ םהיא יז טָאה
 ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- ?רעמיהטנענייא רעד ןּוא --

 ? רעהַא טינ לָאמ ןייק ןעד רע טמוק --- .טגערֿפעג
 .טכַאלוצ ךיז טָאה יז

 ןיוש וטסגעמ ,טעזיאול טימ לָאדנַאקס םעד ךָאנ ! הֶא --
 םענייז זָאנ ץיּפש םעד טעוװ רעטכיר-טּפיוה רעד זַא ,רעכיז ןייז
 גיהור רימ געמ ךיא ,השק טשינ .ַארפָאמ-עד-אורק ןיא ןעזייוו טינ
 .ךַאלקירטש יד ןעמהענ

 עשינַארט יד טגיהורנואעב טָאה םחיא ; ןעגיוושעג טָאה רע
 ו .טנָאמרעד טָאה יז סָאװ ,עטכישעג

 טָאה .טעזיאול סָאװ ,גנידצלַא סע טסביולג ? וד ןוא --

 -רעפ טלָאװעגנ יז טָאה רע זַא יקַאט טסביולנ וד ; ט?העצרעד
 ןוא טלעגנַארעג םהיא טימ ךיז טָאה יז זַא ןוא ,ןעװעטלַאװנ
 .טעדנואוורעפ ייבַאד ןייֵלַא ךיז טָאה

 -עג לָאמַא טימ זיא ,ןעכַאל וצ טרעהענפיוא טָאה ערָאלּפ -
 : ןעירשעגסיוא טָאה ןוא זייב ןערָאװ

 ןוא ,טגָאזעג טינ סנעגיל ןייק לָאמ ןייק טָאה טעזיאול --
 ,רניירפ ןיימ זיא שיבַאק ...טיִנ ךיוא שיבַאק
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 דנעטרענ :ןופ ןיא קאשז ןוא ,טכַאמראפ ןעוועג ןיוש .זיא םִיֹוב
 ןעגנַאנעגרעּבירַא זיִא ןוא ,טיולְּפ ןיִא לערהיט .ן'ךרוד סױרַא ?יד

 סע טגעלפ רע .טנַאקעג טוג רע טָאה זיױה סָאד .,געוו-ןהַאב םעד

 ןיא ןעהילְפייּברַאַפ ָאד טנעלפ רֶע סָאװ ,לָאמ ןעדעי ןהעז .רעמיא

 טָאה זיוה סָאד .ןיטָאמָאקַאל ןעדנעשיור ןּוא ןעגידנעלסיורט ןייז
 רַאפ טסואווענ טינ טָאה ןיילַא רע ,ךיז ןצ ןעניוצעג םעֶּפע םהיֵא

 ןייז טימ תוכייש .ַא זַא ,להיפעג ןעטשימעג ַא טימ רעבָא ,סָאװ

 טלהיפענ קַאשז טָאה לָאמ סעדעי .ָאד סעּפע ָאד ךָאד זיא ןעבֶעל

 ןוא ,ןהעז טָינ דהְעֵמ ןיוש ןיוה סָאד טעוװ רע-זַא ,ארומ ַא טשרעוצ

 ן'פיוא ץלא .ךָאְנ טהעטש סָאד זא ,סורדרעפ ןימ ַא ךָאנרעד
 ןיוה .םעה ןיא זַא ,ןעהעזעג טינ רע טָאה לָאמ ןייא ןייק .טרָא
 טָאה'מ סָאװ סעֶלַא ,רעטסנעפ ַא רעדָא רהיט ַא ןענעפע ןעמ לָאז

 סָאד זיא' ִּס זַא ,ּסָאד זיולב ןעוועג זיא זיוה םעד ןופ טלהעצרעד

 .ןערָאמנַארג רעטכיר-טּפיױה םעד ןופ םנענייא

 רעבנוא ןַא טּפַאחעגנָא םהיא טָאה ,טכבַאנ ייב ,טנייה ןוא

 רַע טעוװ רעֶמָאט ,רעטנעהָאג ןהעגוצ וצ שנואוו רערַאבפּפמעק

 .ןערעוו רהָאוװעג 'סעִּפֶע

 ן'טימ ,געוװ ןעטימ ןיא ןענַאטשענ קַאשז זיא טייצ עגנַאל ַא

 יד ףױוא טלעטשענ ךיז טָאה רע .רעיוט ןופ סעטַארג יד וצ םינּפ

 יִבַא טיִרְש ענינייא ףיוא ןעטָארטענבָא זיא רערָא ,רעגניפ ץיּפְש

 -רָאנ םִעְד גידנעדיינשכרוד ,געוו-ןהָאבנעזייא רעד .,ןהעז וצ רעפעּב

 -ןעמולב ןעלַאמש .ַא זיולב טלייהטעגבָא זיוה םייב טָאה ,ןעט

 זיא ןעטניה ןופ רעבָא ;טנַאװ א טימ ןעמונעגמורַא ,ןעטרַאג

 ַא טימ זיולב טמַאצענבָא ,ץַאלּפ קיטש רעסיורנ ץנַאנ ַא ןעוועג

 ןוא ןעזָאלרעפ ןעהעזעגנסיוא טָאה זיוה םאד .ךאלמיוב ןופ טיױולַּפ

 רעד ןופ ןייֵׁשְּבָא ןעכילטיור םעד רעטנוא ,רעטְסנּופ ןוא טְסיוו

 גידנעלהיפ ,ןהענקעווַא טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןוא .טכַאנ רעטְכייְּפ

 -ולּפ טָאה רע ןעוו ,בייל ן'רעביא ּרעֶטיִצ ַא רעביא טהענ םהיא יז |

 טלָאװ .ןעכעירקפרוד טיִנ ןוא ,טױלּפ ןיא ךָאל ַא טְקְרעֶמעֶּב םִיִצ
 רענ םהיא טָאה קנַאדעג רער; ןוא ..טייהנייפ .עטושּפ ַא ןעוועג

 .טּפַאלקענ םֶהיֵא טָאה ץרַאה סָאד .ךיז ןעּפוטשוצּכרוד ןעגנואווצ
 -ןעמולּב .ענעלַאפוציבלַאה עֶנייֵלק ַא םורַא ןעגנַאגענְמורַא זיא רֶע

 יי
0 



 דו ַאלַָאזו לימע

 ךיא ףרַאד רעסַאװ קנורט ַא רַאפ ,טינ ךַאז םוש ןייק טנַאה ןייז
 ךיא ; טכעלש רהעז סעּפע ךיז ְּךיִא ?היפ טנייה ...ןעבָאה ארומ
 וד ;עלענוז ,טנוזעג רימ ייז .ןענעלוצ ןהעג רעסעב ךיז לעװ

 -- גיצנַאװצ-ןוא-סקעז רהוא ןעבעיז ןערהָאּפבָא ךָאד טספרַאד
 ןעמוק אמתסמ ךָאד טסעוו וד .הירפ וצ ךָאנ סָאד זיא רימ רַאּפ
 ךימ טסעוװו וד זַא ןעפָאה ךימָאל ? ָאי ַא ,לָאמא ךָאנ זנוא וצ

 .עגידעבעל ַא ןעניפעג ךנ
 רהיא ןיא ןהעגניירַא ןעפלעה טזומעג רהיֵא טָאה קַאשז

 -ָאלשנַא ,עטרעטַאמרעפ ַא ,ןוא טגעלעג ךיז טָאה יז ואוו ,רעמיצ
 ךיז רע טָאה ןילַא רענייא ןעבילבענ זיא רע זַא .ןעֶרָאװעג ןעפ
 רעסעב טינ ךיוא רע לָאז יצ ,העד רעד טימ ןעגָאלשעג עלייוו ַא

 ן'םיוא ןעהיצסיוא ךיז ןוא םעדיוב ן'פיוא ןעפָאלש ןהענפורַא
 ךָאנ זיא'ס רעבָא .םהיא ּהיוא טרָאד טרַאװ סָאװ ,יורטש קַאז
 ךיז ךָאנ גונעג טייצ --- ,ןעוועג טינ רעגייז ַא טכַא ןייק וליפא
 -ָאל ,בוטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא זיא רע ןוא ; ןעפַאלשוצסיוא

 -ָאלש ,עגידייל יד ןיא ּפמָאל ןיסָארעק עניילק יד ןענערב גידנעז

 ןופ טלעסיירטענ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טָאה סָאװ ,זיוה עדנעפ
 .ןהַאב ןעדנעהעגייברַאפ ַא ןופ שיור ןעננולצולּפ םעד

 יד םרַאװ יוװ ,ןערָאװעג טניוטשרע קַאשז זיא ןעסיורד ןיא
 טָאה לעמיה ןעצנַאנ רעביא .ןענעגער סיווענ טעוו'ס ,זיא טפול

 עלופ יד ןוא ןעקלָאװ רעסייוו-ךלימ ,רעסיורג ןייא ןעגניוצעג ךיז
 ןעקנורטרעד יו --- ,טנָאקעג טינ יז ןעמ טָאה ןעהעז -- ,הנבל

 ןעכילטיור ַא טימ ?עמיה םעד טברַאפעג טָאה ,ןעקלָאװ םעד ןיא

 סָאד טקרעמעג ךילטייד קַאשז טָאה דרע רעד ףיוא ןוא .ןיישבָא

 -ָאה עכלעוו ,ךַאלמיוב יד ,ךַאלנרעב יד ,םורַא דנעגעג רעד ,דלעפ

 ןעדארג ,ןעגיהור םעד ןיא ןעקעלפ עצראווש יו ןעהעזעגסיוא ןעב
 ןעגנַאגענמורַא זיא רע ,רעטכייל-טכַאנ ןעליטש םעד ןופ טכיל

 וצ ןעסָאלשעב ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,לידנעטרעג עניילק סָאד
 ָאד זיא ףױרַא גרַאב רעד ?ייוו ,ליװנַאוד ןייק געוו ן'טימ ןהעג
 . עמַאזנייא סָאד ןעהעזרעד טָאה רע זַא רעבָא ,טכעלש ױזַא טינ

 ַא טימ גידנעהעטש ,עיניל-ןהַאבנעזייא טייז רענעי ףיוא זיוה
 -גאלש רעד .ןיהַא ןהענ ּוצ ןוהטעג היצ ַא םהיא סע טָאה ,טייז
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 ערָאלפ זיא ,טייצ רעד רעטנוא .עדנוטש ַא יוװ- רהעמ טכַארּב

 -העד ךיז טָאה'ס זַא ,טונימ א ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא לָאמ ייווצ

 -ָאלעג ייברַאפ זיא ןהַאב יד ,לעטיימורט ןופ לַאנגיס רעד טרעה

 ן'פיוא טלעסיירטעג .רעזעלג יד ךִיז ןעבָאה ןופרעד ןוא ,ןעפ

 .טקרעמעב טינ וליפא סָאד טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא ;שיט

 =ורט םעד ןופ זָאלב ַא טרעהרעד לָאמ ַא ךָאנ ךיז טָאה סע

 ןעכַאז יד טמַארענבָא ןיוש טָאה עכלעוו ,ערָאלּפ ןוא ,לעטיימ

 יא טָאה יז .ןעמוקעג טינ קירוצ לָאמ סָאד ןיוש זיא ,שיט ןופ

 ייב רענעמ ייווצ- יד טימ ןעמַאמ רהיא שיט םייב ןעזָאלענרעב

 ןעבילבענ יירד עלַא ןענייז ייז ןוא ,ןעפנַארב-לעּפע לעשעלפ ַא

 םונימ א ןענעג סעּפע טָאה ראזימ .העש עבלַאה ַא ְךָאנ שיט םייב

 ןייא ףיוא קילב ןעדנעשרָאפ ַא טימ ןעגיוא ענייז טלעטשעגנָא

 =נִא ךיז ,ןעביוהענפיוא דלַאב ךיז טָאה ןוא ,בוטש ןיא לעקניוו

 רע זיא "טכאנ עטונ , ןע'טושּפ ַא טימ ןוא ?עטיה סָאד ןוהטעג

 ןהעג וצ טַאהעג בעיל טָאה רע .בוטש ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיז

 סע ּואוו .,םייה רעד ןופ טייוו טינ ,ךַאלכייט עקניניילק יד וצ

 -רַאֿפ טָאה רע ואוו ןוא ,שיפד-לַאַא עטנעכייצעגסיוא ןעוועג ןענִייז

 ןהעג גידנעטש רע טגעלפ ףָאלש ן'רַאפ .ןעצענ ענייז ןעפרָאװ

 .ייז וצ ןערעוו רהָאװעג

 -יירעב .א עיזַאפ טָאה ,בוטש ןופ סיױרַא רָאנ זיא רע זא

 .ן'קַאשז רהיא וצ ןוהטעג קילב .ןעלָאפסגנוט

 יז .,,טקרעמעג ךיז וטסָאה ? טציא וטסנַײמ סָאװ ,ונ .---

 זיא םהיא ?לעקניוו םענעי ןיא ןעגיוא יד טימ טכוזענ טָאה רע

 ןעטלַאהעב ןעטרָאד בָאה ךיא .זַא ,ןעקנַאדעג רעד ןעלַאפעגניירַא

 םהיא ןעק ךיא .,הֶא ...רעטוּפ ּפָאט םעד רעטנוא ,רצוא ןיִיַמ

 -יא ןיוש .רע טעוו טכַאנ .ייב טנייה זַא ,רעכיז יב ךיא ! ןיוש

 .גידנעכוז ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ּפָאט םעד ןערהעקרעב
 טָאה רעביפ ַא ןוא ,סייווש א ןענָאלשעגסױרַא רהיא טָאה'ס

 .רעדעילג ערהיא טימ ןעּפרָאװעג
 ךימ טָאה רע .ףיוא טינ טרעה'פ --- ,ןיילַא העז . ,ַאנ ==

 טלָאװ ךיא יוװ ךיילנ ,ליומ ןיא רעטיב רימ  זִיא'ס ; ט'םס'רַאפ
 ןופ םהענ ךיא זא ,תורע ןיימ זיא טָאג ןוא . .רעּפוק טלא טייקעג

 י=רא
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 םהיא רע טָאה רשפא .ןַאמ ןעגנוי םעד ןעהעזרעד בוטש ןיא

 ןוא ,ןעוועג טינ סלַאפנעדעי רע זיא גירעגיינ ; ןעמּוקנָא ןעהעזעג

 יד קורד ַא -- :סענַארפ ענייק טימ וצ טינ ן'קַאשז וצ זיא רע

 ןייֵלַא טָאה קַאשז .ןיוש ןוא ,רעטרעוו עכילטע עצרוק ,טנַאה

 -עג עצנַאג יד ןעלהעצרעד לָאמ ַא רעדיוו טזומעג ,טגערפענמוא

 סולשעב ןייז ןוא ,ןעזייא-ביירט םענעכָארבוצ םעד ןופ עטכיש

 -ימ .ןעגיטכענרעביא ָאד ןוא ,ןעמומ רעד וצ טסַאנ וצ ןעמוק וצ

 רענייא יוװ ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאשענוצ טייחרעליטש טָאה ראז
 "עג ךיז טָאה'מ ןוא ; טוג ןוא ןייפ סעלַא זיא סָאד זַא ,טנָאז

 ןוא טלייאעג טינ ,ליטש .ןעסעגעגי טָאה'מ ןוא ,שיט םוצ טצעז

 -ּפָארַא טינ ןָא גָאט ייב ןופ טָאה עכלעוו .,עיזַאֿפ ,טדערעג טינ

 "עט ַא ןופ טנַאזטנע טינ ךיז טָאה ,לעּפעט ןופ גיוא ןַא טזָאלעג

 רהיא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ןַאמ רהיא זַא רעבָא .טיורק רעֶל

 רהיא טָאה ערָאלפ סָאװ ,רעסַאװ-ןעזייא רהיא ןעגנַאלרעד ּוצ

 --,סעקעווצ טימ ללופ רעסַאװ ןיּפַארג ַא --- ,ןעבענ וצ ןעסעגרעפ

 ַא ,רַאזימ רעבָא .ןערהירוצ טלָאװעג טינ םעד וצ .ךיז יז טָאה

 ,טסוה ןעטכעלש ַא ןופ טנאלּפעג ,רענידעקערש ןוא רערעגָאמ

 ערהיא טקרעמעב טינרָאנ ,ךיז טכַאד ,טָאה ,ךיז גידנעלסיירט

 יד טקוקעגכָאנ םהיא טָאה יז עכלעוו טימ ,ןעקילב עכילטסגנא

 -נַאלרעד ןעסייהעג ךיז טָאה יז זַא .ענייז גנוגעוועב עטסעדנימ

 ןעועג טגנַאלרעד טינ ךיוא זיא סָאװ --- ,ץלַאז ?עסיב א ןעג

 ,ןעבָאה הטרח טעוו יז זַא ,טקרעמעב רהיא רע טָאה --- ,שיט םוצ

 ; רהיא טדַאש ץלַאז זַא ןוא ,ץלַאז ?עיפ ױזַא טכיורבעג יז סָאװ

 ַא ןיא טגננַאלרעד רהיא ןוא ןעביוהענפיוא רעבָא ףיז טָאה רע

 לייוו ,ןעמונעגוצ אקוד סָאד טָאה יז ןוא ,ץלַאז קעל ַא עלעפעל
 ןעמ טָאה ךָאנרעד .סעֶלַא ןופ טנינייר ,טביולגעג יז טָאה ,ץלאז

 ןוא םרַאו ױזַא געט עכילטע ןיוש זיא'ס סָאװ ,טדערוצ ךיז

 ןוא .ןעסלער יד ןופ בָארַא נוצ ַא זיא םָארַאמ ןיא סָאװ ןופדעד

 ךיז טָאה עמומ ןייז זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ ךילדנע זיא קַאשז
 טינ סעזייב ןייק טָאה רע ,תומולח עטכעלש טדערעגנייא זיולב
 עדנעשזדנאלב יד טימ ,ןַאמ ןעלבַארעזימ רהיא ןיא טקרעמעּנ
 "רעפ טָאה'מ .ןעדעי רַאֿפ ץרא ךרֹד ױזַא טָאה סָאװ ,ןעניוא
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 זיא סָאוז גוצ רעזעיד .םרוטש ןיא יװ ,טרעטיצעג טָאה .בוטש .יד
 פייוו .,ןערישזַאסַאּפ טימ לופ ןעוועג זיא ,רווַאה ןייק ןעגנַאגעג

 -- ,בוטזםוי ַא ןייז טפרַאדענ טרָאד טָאה ,גאטנוז ,ןענרָאמ ףיוא

 -ֿפענש .יד ףיוא גידנעקוק טינ .ףיש עייֵנ א טזָאלעגבָארַא טָאה'ִמ

 ןערהיט יה ןופ ןעביוש ענעטכיולעב יד ךרוד ןעמ טָאה .טיוִק

 -ייר טימ ,סענָאנַאוו יד ןיא סעַּפוק עטקַאּפעג יד ןהעז טנָאקעג

 ןיא ויוָלְּב עדעי א ןֹוא ,ערעדנַא יד ןעבעל ענייא ,ּפעק סֶעֵה

 ,עהעדנַא יד .ךָאנ ענייא ןעגיולפעג ןענייז סעגָאנַאוו יה .ליּפָארּפ
 ןעשנעמ .עסַאמ ַא .ךָאנ !טלעוו ָא'ס ..ןעדנואוושרעפ ןענייז . ןוא

 םעד טימ קעווַא .,דנֲע ןַא ןהֶא ,עסַאמ .א ךָאנ ; ייבראפ .טהִיִלָּפ

 ,ןעוויטָאמָאקָאל יד ןופ ןעפייפ םעד טימ ,רעדער יד .ןופ שיר

 -געלעט םעד .ןופ קַאט-קיט םעד ןוא סרעגיוז יד ןופ ןעגניקק ןּוא

 ַא ,רעּפרעק .רעסיורג .ַא סעֶּפֶע יװ ,ןעהעזענסיוא טָאה'ס !ףָאְר
 ּפָאק ן'טימ ,דרע רעד רעביא טנעלוצ ךיז טָאה ,ןעזעוו סעגיזעיר

 רעצנַאנ רעד רעביא ןעניוצענסיוא .עציילּפ רעד טימ ,זיִרַאַּפ ןיא

 -ַגַא ןוא ןוא רווַאה .ןיא .ןענייז סיפ יִד ןוא דנעה יד ןוא ,עיניל

 האירַּב רעד ןופ םירבא יד ןוא ,טדעטש-סטירטנייא עסיורג ערעד

 טהענ ױזַא ןוא- .ןעגייווצ .ערעטייוו .ץלַא .ןיא .ךיז .ןעטיירּפשרעֶפ

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ,דנעגעיזעב ,שינַאכעמ טבערטש סע ,ךיִז סע

 פיו סע ןוא ,טונימ .רעד וצ ,טייקכילטקניּפ עשיטַאמעטַאמ טימ

 ןעטייז עדייב ןופ ,ןעשנעמ םעד ןּופ טרעוו סע סָאװ ,ןעסיוו טיִנ

 ןעבעל .ייז רעֶּבָא ,טינ יז סייוו רענייק סָאװ ,ןעשנעמ --- ,געוז

 -רעפ ןעניבייא ןיא ,ןעטפאשנעדייל .עניבייא ערעייז ןיא .ךָאד

 .ןעכערב

 טָאה יִז .ערָאלּפ ןעמוקעג עטשרע יד זיא ןיירַא בוטש ןיא

 ןַא ןהֶא ,לעּפמעל-ןיסָארעק ןעקניניילק ַא ,פמָאל ַא ןעדנוצעגנָא

 טָאה טרָאװ ןייק .שיט םוצ ןעגַארטענוצ ם'טָאה ןּוא ,רושזַאבַא

 וצ ןוהטענ קילב ַא םיוק טָאה יז :טדערעגסױרַא טינ רענייק
 ןעוויוא ן'פיוא .רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,{/קַאשז

 טָאה ?עדיימ עגנוי סָאד .טיורק לעּפעט ַא טמערַאװעג ךיז טָאה
 .ןעמוקעג ךילדנע זיא ראזימ ןעוו ,שיט םוצ טגנַאלרעד סָאד

 טָאה רע ןעוו ,טרעדנואוורעפ טינ רָאג ךיִז טָאה .ראזימ
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 "יוו רהיא ?עטיימורט ןופ לַאנניס ַא טָאה טציא ןוא --

 .דער יד ןענָאלשעגרעביא לָאמַא רעד

 -מוא ערייב ךיז ןעבָאה ייז זַא ןוא ; טכַאנ ןערָאװעג זיא'ס

 יו ןהעז טנָאקעג םיוק ןיוש ייז ןעבָאה ,רעטסנעפ םוצ טרעקעג

 ַא סקעז ןעגנולקעג טָאה'ס .ןַאמ ַא טימ סעּפע טדער ראזימ

 ןעטייווצ םעד ןעטסָאּפ םעד ןעבעגעגרעביא טָאה ראזימ .רענייז

 יד ןעמהענרעביא ןעמוקעג םהיא זיא רעכלעוו ,טסילַאנגיס-נעוו

 -דנע טרעוו ראזימ .ןַאמכַאװ-טכַאנ רעד ןעוועג זיא סָאד .טנעה

 םעד ןיא ןענַאטשעגבָא רע זיא ןעדנוטש ףלעווצ ; יירפ ךיל

 טימ ןילב טרילבעמ ןעוועג זיא סָאװ עלעביטש םענרעצליה

 ַא ,ןעטַארַאּפַא יד ןופ טערב רעד רעטנוא עלעשיט ןיילק ןייא

 זא ,טצייהעגנָא יוזא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעוויוא ןא ןוא ?עקנעב

 -לַאה וצ טייצ עצנַאנ יד טעמכ ןעוועג ןעגנואווצענ זיא רַאזימ

 .רהיט יד ןעפָא ןעט

 עיזָאפ עמומ יד טָאה --- ,םייהַא ןיוש טהעג רע ! ןיּוש --
 .ארומ רהיא ןופ ןעגנַאפעג רעדעיוו ,טלעמרומעג

 ,רערעווש ַא רהעז --- ,ןעמוקעג זיא גוצ רעטעדלעמעג"רעד

 ץלַא ןערָאװעג ןזיא סָאװ ,שיורעג ַא טימ ןוא 'רעננַאל ַא רהעז

 "וצ טזומעג ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעד ןוא .רעכעה ןוא רעכעה

 רהיא ; טגָאז יז סָאװ ןערעה ןענָאק וצ ,רעקנַארק רעד וצ ןעגיוב

 טָאה רע ןוא טרהירעג םהיא טָאה קערש ןופ עגַאל עלבַארעזימ

 .ןעטסיורט טלָאװעג יז

 עזייב יקַאט טָאה רע ביוא ;עמומ ,סיוא ךימ טרעה --

 -יוו טעװ רע זַא ,ןעטלַאהבִא רשפא םהיא סָאד טעוװ ,ןעקנַאדעג

 טכעלש טינ טלָאװ סע ...טשימרעפ ךיוא ָאד ןיב ךיא זַא ,ןעס

 .קנַארפ דנעזיוט יד ןעיורטראפ רימ טלָאז רהיא ןעוועג

 -ַארּפ ןופ יירשעג ַא טימ ןעגנורּפשענפיוא זיא יז רעבָא

 .טסעט

 ...| םהיא טינ ןוא ריד טינ !קנַארפ דנעזיוט .עניימ ---

 .ןעריּפַארק רעהירפ' רעסעב לי ךיא ,ריד גָאז ךיא

 "םרוטש א יווװ ייברַאפ גוצ רעד זיא טונימ רעזעיד ןיא

 .געוו ןיא ןענאטשעג םהיא זיא סָאװ סעלַא גידנעגָאירַאּפ ,טניוו
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 ער יד ןופ ןעּפַאלק סָאד ץלַא ךיז טרעטייוורעד סע יוװ טרעהעג
 ערהיא וצ טרהעקענמוא רעדיוװ ךיז טָאה עקנַארק יד ןוא .רער
 טנוזעג ןענייא רהיא ןופ --- ,טנוזעג ןענעוו ןעקנַאדעג עגידנעטש
 .ךיוא ערעדנא ןופ טנוזעג םעד ןופ ןוא

 ? טנוזעג ןעצנַאנ ןיא ןיוש טציא ףיז וטסלהיפ ? וד ןוא --

 ייב טסנעלפ וד סָאװ ,טדערעג זנוא ןעשיווצ ,ךָאד טסקנערעג
 ןהעטשרעפ טנעקענ טינ ןעבָאה םיריוטקָאד יד ןוא ןעדייל זנוא
 .קנערק ןייר

 ן"'קאשז ייב ןעזיוועב ךיז טָאה טייקגיהורנוא עכילטסננא ןא
 .ןעגיוא יד ןיא

 .עמומ ,טוג רהעז ךיז ?היפ ךיא ---

 ןיוש טסָאה :ןעננאנענרעביא ריד גנידצלא ! ךילקריוו --
 'ּפָאק םעד ןרעבנע ריד טגעלפ סָאװ ,גָאטהעװ םעד טינ רהעמ

 ךיד לָאז לָאמַא טימ רעבעיפ ןייק ןוא ? ןערעיוא יד רעטניה
 עכלעוו ,עילָאכנַאלעמ ןייד ןוא ?טינ ךיוא ןיוש --- ןעּפַאכנָא

 ,ןעשנעמ ןופ ןעפיול סע טסנעלפ וד יװ ? ןעּפַאכנָא ךיד טנעלפ
 .ערָאנ רהיא ןיא היח עדליוו ַא יו

 -עג רע זיא רעניהורנוא ץלַא ,טדערעג טָאה יז רהעמ סָאװ
 ,גנונערפיוא ַאזַא טּפַאכעגנָא םהיא טָאה ךילדנע ןֹוא ; ןערָאװ |

+= 5 

 .יירשענ ןעפרַאש ַא טימ ןענָאלשעגרעביא רהיא טָאה רע זַא

 ..טונ רהעז ךיז ?היפ ךיא זַא ,ךייא רעכיזרעפ ךיא ---

 .סעלַא -- ןעגנַאגעגרעביא סעלַא ןיוש רימ זיא'ס

 רימ ...רעסעב יקַאט ,עלענוז ןיימ ,ױזַא רעסעב יקַאט ---

 רענרע לָאז ריד ּסָאװ ,ןופרעד ןערעו רעסעב טינ ךָאד א |

 -ענ ןייז ןעמ ףרַאד ןערהָאי ענייד ןיא ,םעד ץוחַא ןוא .ן ערעוו
 ּוד- ...! שנעמ רעד {עד ףרַאד ךָאנ סָאװ ! טנוזענ סָאד ,ּךַא .טנוז
 ךימ ןעמוקעג רימ וצ טסיב וד סָאװ ,רעקניטונ ַא יקַאט .טסיב
 -נוא ךיז טנָאקעג ןעוועג טייצ רעד ןיא ךָאד טפלָאװ וד ; ןעהעז
 ? ַא ,זנוא טימ טנייה טסע .שרעדנַא ואוו ץעגרע ןעטלַאהרעט

 ַא ןיא ,םעדיוב ן'פיוא ןעפָאלש טסעוװ :ךיוא ןעניטכענ ביילב

 ,ס'ערָאלפ ןעבענ ,לירעמעק
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 ,ףיוה רעד ןיא ןעגָאז וצ טגַאװעג טינ סָאד טָאה רענייק רעּבָא
 ,טסואוועג טוג רָאנ ןיוש טָאה יז סָאװ ,רַאגָאז ןיילַא רעטומ יד
 -ער וצ טַאהעג בעיל טינ ךיוא טָאה ,ןעמוקענרָאּפ זיא'פ סָאװ
 : טנָאזעג טרָאפ יז טָאה ףוס םוצ רעבָא .ןופרעד ןעד

 ןערָאװעג זיא רע ; טינ רהעמ ךיז טזייוו ׁשיִבַאק ,ןיינ --

 יוג ַאזַא ; עטעזיאול עמירָא ...דלַאװ ןיא ףלָאװ רע'תמא ןַא יוװ
 "ענ בעיל תמא ךימ טָאה יז .עקנינהעש ,עקניסייוו ַאזַא ,עקניט
 -ַאלפ יו טינ --- ,טיהעגבִא טציא גיטכיר ךימ טלָאװ יז .; טַאה

 טלהעפ רהיא ייב רעבָא ,טינ ךיז גָאלקעב ךיא טָאג ןיימ ...ער
 טרעוו ,ןעטכַארט ןייא ןיא גידנעטש טלַאה --- ,ּפָאק ןיא סעּפע

 ַא ןוא ץלָאטש ךָאנ יז ןיא וצרעד ; גנַאל ןעדנוטש ןעלַאפהעּפ

 .גירעיורט רהעז ,גירעיורט זיא'ס ...עצינ'סעכי

 רעד ןיא קַאשז טָאה ,רעטרעוו ערהיא וצ ףךיז גידנערעהוצ
 טציא טכירק ןעגָאוו רערעווש .רעד יו ,טקוקעג טייצ רעבלעז
 -רעפ רעבָא ךיז ןעבָאה רעדער יד .עיניל-ןהַאב יד ףיוא ףױרַא

 ןעקאנק טזומעג טָאה ןַאמרהופ רעד ןוא ; ןעסלער יד ןָא טעּפעשט

 -נוא ,ןעיירש טזומעג טָאה ןיײלַא ערָאלפ ןוא שטייב רעד טימ
 .דרעפ יד גידנעביירטרעט

 -- ,ןעירשעגסיוא ןַאמ רעגנוי רעד טָאה -- ,יַאײַאיַא --
 ָאד טלָאװ'ס ; גוצ ַא ןעמוקנָא לָאז טציא זַא טינ טלהעפ רהעמ
 .ךָאק רענהעש ַא ןערָאװעג

 -ענ עיזַאפ עמומ טָאה --- ,ןעזָאלרעּפ ךיז טפגעמ ,הֶא --
 ,סעּפע ענדָאמ ױזַא זייוונעטייצ וליפא ךיז זיא ערָאלפ --- .טגָאז
 -עפָא טימ םורַא טהעג יז ; ןוהט וצ טָאה יז סָאװ סייוו יז רֹעבָא
 טָאה זנוא ייב זַא ,ןיוש ּרהָאי ףניפ ,טָאנ ןעקנַאד ...ןעניוא ענ
 ןערהָאפענרעביא ָאד ןעמ זיא לָאמַא .טריסַאּפ טינ קילגנוא ןייק

 זיױלב זיא זנוא ייב ןוא .ןעייווצ ףיוא ןעטינשוצ םהיא ,ןַאמ ַא
 רעיש רהיא רעביא זיא גוצ רעד ; ןערָאװעג טע'גרה"עג הוק ַא
 ...על'המהב ירד ףיוא תונמחר ַא ;ְךַא .ןעסלער יד ןּופ ּפָארַא טינ
 םייב שזַא ּפָאק םעד ןוא ,ָאד ןענוּפעג ןעמ טָאה רעּפרעק םעד
 .ןעּפָאלש גיהור ןעמ געמ ,ָאד זיא ערָאלּפ ןעוו רעּבָא ,לענוט

 טָאה'מ ןוא ,געוו םעד רעבירַא ךילדנע זיא ןַאמרהופ רעד
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 גיטכיר ןןענָאק סָאד לָאז יז זַא ,ךילטיידנוא וצ טקהיפעגנ טשרע
 : .ןעקירדפיוא

 !! ן'הנעט וצ זיא סָאװ --- ,גנודניפרע ענייפ ַא ,יאדוַא ---
 תויח עדליוו יד רעבָא ...רהעמ טסייוו'מ ,רעלענש טרהָאּפ'מ
 הַאמ ערעסעב ךָאנ סיוא ךייא טכַארט ןוא ,תויח עדליוז ןעביילב
 יו ,ןייז דימת ךָאנ ןעלעוו ,ייז ןהָא יוז ,ייז טימ רעבָא ,סענַיש

 ,תויח עדליוו יד ,ןעוועג

 זיא רע זַא ,ּפָאק ן'טימס טלעקָאשענוצ רעדיוו טָאה קַאשז

 ךיז ןיױש טונימ ַא ןענעג טָאה רע .ןענַאטשרעּפנייא רהיא טימ

 -יוהענפיוא טָאה יז יו ,ן'ערָאלּפ ףיוא רעטסנעפ ןיא טקוקראפ

 שימ  ןעדָאלעגנָא ;ןענָאװ א ןעזָאלוצכרוד םיוב-נַאלש םעד ןעב

 *ענ זיא געוו.רעֶד ,רענייטש ערעווש עסיורג רעיוהעגנוא ייווצ

 ױזַא ,רוקעב ןופ רעקַאה-ןייטש םעד ןופ רונ טעמכ טצונעב ןעוו

 -ראפ ןייז רַאנָאז םיוב-נַאלש רעד טנעלפ טכַאנ עצנַאג יד זַא

 עגנוי סָאד זַא ,ןעפערט ךיז טנעלפ ןעטלעז רהעז ןוא ,ןעסָאלש

 -רעמעב .טכַאנ ייב ןענעפע ןהעטשפיוא ןעזומ טנעלפ לעדיימ

 ןעניסקיוויןיילק ַא ,ןַאמרהופ םעד טימ ױזַא טדער יז יוװ גידנעק

 -ענסיוא רע טָאה ,ןעטנַאקעב ןעטוג ַא טימ וו ,טענורב ןעגנוי

 : ןעירש

 ןַײז סָאװ ,קנַארק אמתסמ ןיא שיבַאק !רונ טהעז --

 == ,שיבַאק רעמירַא ...? ןעגָאװ ןייז טרהיפ יאול דניקרעטסעווש

 ,רעטומ-ףיוט ,טּפָא םהיא רהיא טהעז

 ,טרָאװ ַא נידנעדער טינ ,טנעה יד ןעביוהענפיוא טָאה יז

 ָאד ךיז טָאה עידענַארט ע'תמא ןא .טצפיזענבָא רעווש טָאה ןוא

 טסָאקעג רהיא טָאה'ס ןוא ,טסברעה ןעטצעל םעד טלעיּפשעגבָא

 ,ערעגניא יד ,עטעזיאול רעטכָאט רהיא .טנוזעג לעסיב ןהעש ַא
 זיא ,ליװנַאופ ןיא ,ןָאהענָאב םַאדַאמ ייב טנעידענ טָאה עכלעוו

 ,ענעקָארשרעד ַא ןעפיולוצ ןעמוקענ טכַאנ רעד ןיא לָאמ ןייא
 ןייז ןיא ,שיבַאק דניירפ ןערעייהט רהיא וצ ,ןעניז ןּוֿפ טעמכ

 טרָאד ,דלאוו ןעטכידענ ןעטימ ןיא טהעטש סָאװ ,עלעביטש

 -ַארטענ ךיז ןעבָאה'ס : ןעטונימ עטצעל ערהיא ןעמוקוצרעביא

 ; ןערָאמנַארג רעטכיר טּפױה רעד זיא גידלוש זַא ,ןעגנַאלק ןעג
17 } 
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 -נָאז ,ךיירקנַארפ ןופ רונ טינ ,ייברַאפ ָאד טרהָאפ טלעוו עצנַאג

 *סעטייוו יד ןופ ָאד ןעמוק ןעשנעמ :ךיוא דנַאלסױא ןופ ןרעד

 -רעד ןיא ןעציזנייא טינ טנייה ןָאק רענייק ?ייוו ,תונידמ עט

 ןערעוו ,טגָאז'מ יװ ,ןענָאיצַאנ עלַא ןופ טעוװו דלַאב ןוא ,םייה

 ןעלעוו ןעשנעמ עלַא ןוא ,סערגָארּפ טסייה סָאד ,ןָאיצַאנ ןייא

 םעד ןיא ,ןיהַא ןעלקייק ןעמַאזוצ ךיז ןעלעוו ןוא רעדירב ןייז
 -וצרעביא ייז טפורּפעג ךיז טָאה יז .נינָאה ןוא ךלימ ןופ דנַאל

 יז ; סענָאגַאװ להָאצ יד טיול ,רהעפעגנוא ,ןעשנעמ יד ,ןעלהעצ

 ..סענָאגַאװ לעיפ רהעז ןעוועג זיא'ס ,טנָאקעג טינ רעּבָא טָאה
 ,רע'םינּפ טנעקרעד יז זַא ,ןעטכּודבֶא רהיא ךיז טגעלפ ּ?ָאמ טּפָא

 ; רעדנעלגנע ןַא ,סיֹוועג --- ,דרָאב עדנָאלב .ַא טימ רענייא --

 -ורב עקניניילק ַא ןוא --- ;זירַאּפ ןייק רע טרהָאפ ךָאװ עדעי

 ןֹוא ךָאװטימ ,גיסעמלעגער ייברַאפ ָאד טרהָאפ עכלעוו ,עקטענ

 ' רע ןוא ,דניוזםרוטש ַא יו קעװַא ייז טגָארט סע רעּבָא :תבש

 : רע'םינּפ עגיטכיר יד יקַאט ןענייז סָאד זַא ,רעכיז 'ןייז סע ןָאּפ

 סיוא ןעהעז ןוא ,טשימוצ ,ןעגנַאנוצ יוװ ָאד ןערעוו רעטכיזעג עֶלַא

 םעד  ןיא רענייא ןעדנואוושרעפ ןערעוו ןוא ,רענייא יוװ עלַא
 טביילב ןעביילב ןוא ,ייברַאפ ךיז טסייר םרוטש רעד .ןעטייווצ

 זיא םעד םעלַא ןופ עטסגירעיורט סָאד ןוא ,טשינרָאג םהיא ןופ

 ָאד ןערהָאפ סָאװ ,ןערישזַאסַאּפ עֶלַא יד ןופ זַא ,קנַאדעג רעד

 ןוא גָאטליואוו ןעצנַאנ םעד ןופ ,גידנעטש ןוא רעמיא ייבראפ

 סייוו ,ערעייז טייקכילגעמראפ עכילניישנעניוא עצנַאנ יד ןופ

 ָאד סָאװ ,עפַאמ רעגידנעלייא רעצנַאג רעזעיד ןופ טינ רענייק

 דרָאמ רעד ֹואוו ,בורג םענעפרָאװרעּפ םעד ןיא ,ּפָא ךיז טוהט

 רהיא לָאז ןוא --- ,רעקנַארק רעמירָא רעד ךָאנ ךָאנ ךיז טגָאי

 -וצ יד ןעלעוו ,ףוס ַא ןעכַאמ טכַאנ ענהעש ןייא ןיא ןַאמ רעד

 -רעק ןעטיוט רהיא ןעבענ טעמכ ןעפיולייברַאפ רעטייוו  ךיז ןעג

 םעד ןעגעוו ןעבָאה טינ דשח ןייק וליּפא טעװ רענייק ןוא ,רעּפ

 עמַאזנייא יד ןיא  ןערָאװעג ןוהטעגבָא זיא סָאװ ,ןעכערברעּפ

 .םוטש

 ,טכַארטרַאפ ,רעטסנעפ ןיא גידנעקוק ,ןעסעזעג זיא עיזַאּפ

 ןײלַא טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ ןעדער ןעמונענ רעדיוו טָאה יז ןוא
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 םייוו'מ ,טינ .ייז ןעק'מ ,סױרַא רימ טמוק סָאװ ,עדנעזיירייברַאפ

 !טינ ייז

 .טסַאּפשעג רעטייוו טָאה רע

 ןעװ ,טפָא ךָאד ךימ טהעז ןוא ךָאד רהיא טנעק ךימ ---

 .ךרוד ָאד רהָאפ ךיא

 ,טונימ יד סייוו ךיא ןוא .ךיא ןעק ךיד : תמא -- ךיד ---

 ריד ףיוא ןיוש קוק ךיא ןוא ,ייברַאפ ָאד טהעג גוצ ןייד ןעוו

 -- !טסיג וד הילפ ַא ס רעבָא .וויטָאמָאקָאל ןייד טימ סױרַא
 סימ ןוהטענ ךַאמ ַא זנוא וצ וטסָאה ןעטכענ ! ןעהילפ ןימ ַא'ס
 טנַאקעג טינ וליפא ריד בָאה ךיא ןוא ;ױזַא --- ,טנַאה רעד

 -נעמ טימ ךיז ןעהעז טינ טסייה סָאד --- ,ןיינ .,ןייג .ןערעפטנע

 .ןעש

 -עג םעד ןופ טכַארטרעּפ לעסיבַא ךיז יז טָאה ּךָאד ןוא
 ָאד ןערהיפ .ןענוצ יד סָאוװ ,ןעשנעמ רעדנעזיוט יד ןופ קנַאד

 ןיא ,קירוצ ןוא ןיהא ןעניוא ערהיא ראפ ייברַאפ ךילנעט-נָאט

 טָאה יז ןוא ; טײקמַאזנייא רהיא ןופ טייקליטש רעסיורג רעד

 רעביא ,געווןהַאבנעזייא םעד וצ ןעניוא ערהיא ןעביוהענפיוא

 .ןעטיירּפשראפ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה טכַאנ יד ןעכלעוו

 יירפ ןענעק טנעלפ ןוא ,טנוזעג ןעוועג ךָאנ זיא יז זַא

 ןיא נַאלפ ן'טימ ,םיוב-גַאלש םייב ןהעטש טנעלפ ןוא ,ןהעגמורַא

 -כַארט טַינ ןעכַאז ענױזַא ןופ לָאמ ןייק יז טנעלפ ,טנַאה רעד

 נעט עצנַאנ טצוז ןוא קנַארק ןערָאװעג זיִא יז טניז רעבָא ,ןעט

 ,ןעטכַארט וצ טינ ךַאז םוש ןייק ןופ טָאה ןוא ,לעקנעב ן'פיוא

 רהיא ןןעמוק ,ןַאמ רהיא טימ ףּפמַאק ןעטקיטשראפ רהיא זוחַא

 םיוק רַאגָאז ,ןעקנַאדעג עטשימוצ ענױזַא .ץלַא ןַײרַא ּפָאק ןיא

 -וקענסיוא סָאד רהיא זיא ץלַא ןופ רהעמ ןוא .עכילדנעטשרַאפ

 -עיט יד ןיא ענעפרָאוװרעּפ ַא ןעבעל וצ .ענדָאמ ױזַא סעּפע ןעמ/
 ויא המשנ ענלעצנייא ןייק ןוא ,שינעטסיוו רעזעיד ןופ שינעפ

 -ילפ ךָאד ןוא --'רַאה סָאד ןעדערוצסיוא ךיז ןעמעוו טימ ָאטינ

 רענעמ רעדנעזיוט ,קע ןַא ןהָא ,טכַאנ ןוא גָאט ,,ייבראפ ָאד ןעה

 ,ןענוצ .יד ןופ דניוו-םרוטש םעד טַימ ןענָארטעג ,ןעיורפ ןוא

 יד ןַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ןוא .בוטש יד ןעלסיירטוצ סָאװ
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 טציא ךוזראפ ךיא ; ךיז טיח ךיא .םהיא ךיא יצ ,ךימ רע : ןעמ
 לע ױזַא ןוא .טרהירענוצ ךיז טָאה רע סָאװ וצ ,טינ ךאז ןייק

 קנַארפ דנעזיוט עניימ רעבָא -- ,ןערעוו הרּפכ יד אמתסמ ךיא
 ןיא ןעגעיל רעסעכ ייז ןעלָאז !ןעבָאה טינ טרָאפ רע טעװ
 ! דרע'רד

 ןוא עטרעטאמעגסיוא ןא ,?הוטש םוצ ןעלאפענקירוצ זיא יז
 ,רַאזימ ,לעטיימורט םעד ןופ ףייפ ןעשירפ ַא ןופ ענעקָארשרעד

 טציא טָאה ,עלעביטש-לַאנניס ם'נופ ?עווש ן'פיוא נידנעהעטש

 גידנעקוק טינ .רווַאה ןייק טהעג סָאװ ,גוצ א ןענעוו טנערָאװעג
 םעד ןעסָאלשעב ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,תונשקע רחיא ףיוא
 םהיא ראפ יז טָאה ,השורי ?עסיב רהיא ןעבענוצבָא טינ ןַאמ
 סָאוו ןעוועג סָאד זיא ארומ ענעגרָאברעּפ יד --- טאהעג ארומ
 ןַא -- ,ףיוא םהיא טסע סָאװ עלעגילפ ַא רַאֿפ טָאה זעיה רעד

 .ארומ עדנעגנייטש רעמיא
 זיא רע ןענַאוו ןופ .זירַאּפ ןופ ןעננַאגעג זיא גוצ רעד

 -נוא זיא ןוא ,גיצרעיפ-ןוא-ףניפ רהוא ףלעווצ ןעגנַאגעגסױרַא
 טָאה'ס .שיוה ןעטקיטשעג ַא טימ סנעטייוורעד ןופ ןעמוקענרעט
 טעכוד ןוא ,?עננוט םעד ןופ סױרַא טמוק רע יוװ טרעהעג ךיז
 טימ הע טרענוד טָא ןוא ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא רערעווש ךָאנ

 א יו ,סענָאנַאװ ענייז טימ ייברַאפ טהילפ ןוא ,רעדער ענייז
 ,דניוו-םרוטש רעגיטכעמ

 ןעהעזעג טָאה רע ןוא רעטסנעפ ןיא טקוקענ טָאה קַאשז
 עניקע-רעיפ יד ערעדנַא יד ְּךָאנ ענייא ייברַאפ ןעפיול סע יוװ
 -ַאּפ יד ןופ רעטכיזעג יד ךיז ןעהעז סע עכלעוו ןיא ,ןעביוש

 ןעקנַאדעג ערעטסניפ יד ןערעטשוצ לעסיבַא גידנעלעוו .ןערישזַאס
 ; סַאּפש ףיוא טנָאזעג רע טָאה ,רעטומ-ףיוט ןייז ןופ

 ןייּפ ָאד טהעז רהיא זא ,ךיז טגָאלקעב רהיא ,עמומ ---

 ַא --- :פֶא ןוא ...שינעטסיוװ רעד ןיא טינ ךיוא טנוה ןענידעבעל
 !ןעשנעמ טימ טלעוו עצנַאג

 -רעפ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טינ יז טָאה ביױהנָא ןופ
 : טרעדנואוו

 יד טסניימ וד ;ְךַא ? ואוו --- ,ןעשנעמ טימ טלעוו ַא =-
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 ?2 ,טּוַאַאעג טינ לָאמ ןייק סָאר טָאה םהיא 4 רע ?רָאנ גיט
 ,טרהירעגנָא טינ לעטייב ןייז טָאה/ס ןמז

 ןוא ,ןוהטענ ּפַאכ ַַא רעדיוו יז טלעק יד טָאה םורַא עלייוז ַא
 : טגָאזעג רעטייוו טָאה יז

 םהיא .טרעמיקעג טינ םהיא טָאה סָאד ; ןיינ ,ןיינ ---
 ,האנש יד טכאמעננָא טָאה זנוא ייב סָאװ .טלעג רונ טרַאא
 םהיא בָאה ךיא :שרעדנַא סעּפע רָאנ זיא ,ךימ וטסהעטשרעפ
 -ַא-ראפ בָאה ךיא סָאװ ,קנַארפ דנעזיוט יד ןעבעג טלָאװעג טינ

 ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא .השורי ןעטַאט ןופ ןעמוקעב ןערהָאי
 ךיא ןּוא ,ןעמוקעב ?יואוו טינ רימ זיא'ס ןוא ,ּפָאק ןיימ ףיוא

 ןָא טְלָאמעי ןופ .ןיוש ןיב ךיא ןוא ...ןערָאװעג קנַארק יקַאט ןיב

 .ןָא טלָאמעי ןופ ,יקַאט --- ,ןעמוקעג טינ לָאמ ןייק ךיז וצ-

 ַא טָאה רע זַא ןוא ; ןענַאטשרעּפ טָאה ןַאמ רעגנוי רעד
 -נַארענ ערעטסניפ ס'יורפ רעדנעדייל רעד ןופ ןוהטענ טכַארט

 ןוא ןעדערוצבָא ןופרעד יז טפורּפענ לָאמַא ךָאנ ךיז רע טָאה ,ןעק
 ל?עקָאש ַא טימ טרעפטנעעג זיולב טָאה יז רעבָא .ןעניהורעב יז

 ןוא .ןעדעררעביא טינ ןיוש ןעק ןעמ סָאװ שנעמ א יוו ,ּפָאק ם'ןופ

 : טגָאזעג ףוס םּוצ טָאה קַאשז
 -ייפ ערעייא ֹוצ ףוס ַא ןעכַאמ טליוו רהיא בוא ,ונ --

 דנעזיוט יד קעװַא םהיא טינ ; טכייל ץנַאנ ,סע ךָאד זיא ,ןעד
 .קנַארפ

 עזעיר ייב גנונערפיוא ןופ ןעננוהּפשענפיוא שזַא זיא יז
 ןעירשענסיוא יז טָאה ,ךיז וצ ?עסיבַא גידנעמוק ןוא ,רעטרעוו
 ; סעכ טימ

 -יּפַארק רעסעב !סלַאמעינ ...! קנַארפ דנעזיוט עניײמ ---
 -עב טונ ; טלענ סָאד ,ןעטלַאהעב םונ סע בָאה'כ ,הֵא ...ןעריּפ

 טלענ סָאד רעבָא ,ןערהעקרעביא ןעמ געמ בוטש יד ! ןעטלַאה

 -רעביא נונעג ןיוש טָאה ,ּפמול רעד ,רע ...! סלַאמעינ --- ןעניפעג

 סיוא טּפַאלק רע יװ ,טכַאנ ייב רעה ךיא ! בוטש יד .טרהעקעג

 ךַאז ןייק ! ךוז ,ךוז .ןעטלַאהעב וָאו סע ךיא בָאה יצ ,טנעוו יד
 וצ ןעניננרעפ רעד יוװ ,ןעדייל וצ תוחכ יד ױזַא טינ רימ טיג
 "עוו רעוו ,ןהעז ןעלעוו רימ ...עדרָאמ עטזָאלעגבָארַא .ןייז ןהעז
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 נַאלפ םעד ךיוה רעד ןיא גידנעטלַאה ןהעטש ןעבילבענ זיא
 ַא ,גוצ רעד יװ ,טרעהענ טָאה'מ ,לעכיצ םענרעדעל ןייז ןיא

 -ערג ץלַא טרעוװ סָאװ ,םרוטש ַא טימ ןָא טמוק ,רעקסרעירוק
 געוו רעד ?ייוו ,ןעהעזעג טינ גוצ םעד ןעמ טָאה ?ייוורעד ; רעס
 דוד ַא יוװ ןעגיולפענייברַאפ זיא גוצ רעד :ָאד ךיז טהערדרעּפ
 .בוטש יד רעטנורַא רע טסייר טָא יו ךיילנ ,םרוטש ַא טימ ,רענ
 -ימ ןוא ,סנירג-שיט רהיא וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה ערָאלּפ
 טָאה ןוא גוצ ן'רעטניה נעֹוו םעד טכַאמרעּפ רעהירּפ טָאה רַאז
 -יא טלָאװעג טָאה רע ;ףיױרַא געוו םעד ןענעפע ןעמונעג ךיז
 -יור םעד ןעטלַאהעב וצ ידכ ,לעקריצ-הערד םעד ןעהערדרעב
 -יינ ַא טימ ןעמַאזּוצ ,יירעגנילק רעדנַא ןַא לייוו ; לַאנגיס ןעט

 ןעסיוורוצ םהיא טָאה טַארַאּפַא-ןעסלער םעד ןופ גנוזייוונֶא רע
 -ימ ףניפ טימ זיא ןעטסָאּפ ןעטשרערָאפ םעד ייב  זַא ,ןעבעגעג -

 קירוצ זיא רַאזימ .נוצ רעדנַא ןַא ןעגנַאגעג יײברַאֿפ רעהירּפ טונ
 -סָאּפ ערייב וצ ןעלַאנגיס יד ןעבעג עלעביטשילַאנניס ןיא ןיײרַא

 םענעגנַאגעגייברַאפ םעד ןופ טייצ יד ןעביירשרעּפ ּוצ ןוא ,ןעט
 ךיז זיא ױזַא ןוא .טרַאװעג רעטייוו רע טָאה ךָאנרעד ןוא ; גוצ
 עצנַאג ,עניבלעז יד גידנעטש ןוא רעמיא ,טײברַא יד ןעגנַאגעג
 ,ןעסעגעג רע טָאה ָאד ,טבעלעג רע טָאה ָאד ; ןעדנוטש ףלעווצ
 ; תורוש עטקורדעגי יירד ןעזעלוצרעביא גידנעבָאה טינ טייצ ןייק
 -רעפ טינ .ךיז טכַאד ,טָאה קנַאדעג רעניצנייא ןייק וליפא
 .ּפָאק ןעגיציּפש רעקוצ לעטיה ַא יוװ ןייז ןיא טעשזדנַאלב

 -ףיוט ןייז טימ סַאּפש ןעכַאמ טפָא טנעלפ רעכלעוו ,קַאשז
 יד ןעשיווצ גנוטסיווראפ ַאזַא ןעכַאמנָא טגעלפ יז סָאװ ,רעטומ
 -נייא טנַאקעג טינ טציא ךיז טָאה ,עיניל יד ןופ רעסַאּפפיוא-געוו
 : טרעפטנעעג רהיא טָאה רע ןעוו ,לעכיימש ַא ןופ ןעטלַאה

 .גיטכיזרעפייא זיא רע זַא ,ןייז יאדוַא ןָאק'ס --- 

 טימ ןוהטעג היצ א גנוטכַארעפ טימ טָאה עיזַאפ רעבָא
 לעקנופ ַא ןעליוו רהיא ןענעג טָאה לעכיימש ַא ןוא ,לעסקַא םעד
 .ןעגיוא עטכַאוװשעגבא עסַאלב ערהיא ןיא ןוהטענ

 "כיזרעפייא ? טרָאד וטסדער סָאװ ..,עלענוז ןיימ/ ;ָךַא --
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 סָאװ רעבָא .שפנ ןענידרעבעל א ןופ ליימ דנעזיוט ,בורג רעד

 ,סָאד זיולב ןעוועג זיא ,טלהעצרעד םהיא טָאה עיזַאפ עמומ יד

 יז רעדייא ,טסיירט לעסיב ןהעש ַא טַאהעג ךָאנ טָאה יז סָאװ

 רעד ןעוו ,ןַאד ןעמוקסיוא טנעלּפ סָאד ; ןערָאװעג קנַארק זיא

 ןוא עיניל יר ףיא ץעגרע טייברַא רעד ףיוא ןעוועג זיא ןַאמ

 גנוטכַא רעטכעט .ערהיא טימ םייה רעד ןיא ןעבילבענ זיא יז

 ףיוא .טאהעג ןאה ְךָאנ טָאה יז .םיובנאלש םעד ףיוא ןעבענ ֹוצ

 ַאזַא ןופ ןעמָאנ א רוװַאה ןוא ןאור ןעשיווצ עיניל 'רעצנאג רעד

 רעמיא יז ןענעלפ געוו םעד ןופ רעפַאּפפיױא יד זַא ,טייהנהעש

 רהיא רעביא רַאנָאז ךיז טָאה'ס .גידנערהָאפייבראפ ,ןעכוזעב

 ןענעלפ עיניל רעדנַא ןַא ןופ רעסַאּפּפיױא רַאנָאז ןוא .טנירקעג

 ןַאמ רעד .ךַאו יד ןעלּפָאדרעּפ וצ ידכ ,ןעמוק טפָא ךיוא ןיוש

 -וצ ןעדעי ראפ טָאה רע ; טרעטשענ טינ לָאמ ןייק רהוא טָאה

 ךרוד ןהענ טייהרעליטש ךיז טנעלפ ןוא ,ץרא-ךרד טַאהעג ךיילנ

 רענייק ןוא ,ןהענ ןוא ןעמוק ,סױרַא ןוא ןײרַא ,רהיט יד

 ןיא טייצ עטיג ענעי רעבָא ,טקרעמעב טינ רָאנ םהיא טָאה

 -ָאמ ,ןעכָאוװ עצנַאג ,ָאד יז טציז טציא ןוא ,קעװַא גנַאל ןיוש

 תוחכ יד זַא ,גידנעלהיפ ,ןיילַא ענייא ,?הוטש םעד ףיוא ,ןעטַאנ

 .העש וצ העש ןופ סיוא רהיא ןעהעג

 לָאמַא רעדיוו ףוס םוצ יז טָאה --- ,ריד ּךֶאֹד גָאז ךיא----
 רע ןוא ,ןערהָאי עניימ וצ ןעמונענ ךיז טָאה רע --- ,טגָאזעג

 -יולק אזַא זיא רע סָאװ ,טינ קוק --= ,ןרעטַאמרעפ ךימ טעוו

 .רעקניג

 רעדיוו םיצולּפ יז טָאה קָאלנ ַא ןופ ננַאלק רעפרַאש ַא

 ןעגיהורנוא רהיא טימ ןעסיורד ןיא ןעקוקוצסױרַא ןעגנואווצעג

 ןייק טהעג גוצ ַא זַא ,םהיא וצ לַאנניס ַא ןעוועג זיֹא סָאד .קילב

 זיא סָאװ ,טַארַאּפַא-לַאנניס םעד ןופ רעזייוו רעד ןוא ,זירַאפ

 ןיא ןָאהטעג קוד ַא ךיוא ךיז טָאה ,רעטסנעפ ן'רַאפ ןענַאטשעג

 זיא ,קָאלנ םעד טלעטשענבָא טָאה רַאזימ .גנוטכיר רעבלעז רעד

 נוצ .ןעדנעמוק םעד ןענעוו ןענערהָאוו וצ עלעביטש ןופ סױרַא !
 רענענייא רעד ןיא ,?עטיימורט ןייז ןופ ןעפייפ לָאמ ייווצ טימ
 ןוא ,םיוב-גַאלש םעד ןעזָאלרעטנורַא ןעמונענ ערָאלּפ טָאה טונימ
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 . גוצ רער ןעוו ,טייצ יד ןעביירשרעפ וצ ךוב ןיא ךיז ייב םוא

 עשירטקעלע ייווצ ןוהט וצ קירד ַא ןוא ,ןעננַאנעג ייברַאפ זיא

 -יטש-לַאנגיס םעד ןעסיוו ןעזָאל וצ לעּפענק ןייא --- :ךאלּפענק

 ---לעּפענק עטייווצ סָאד ןוא ,ןָא טמוק נוצ ַא זַא ,םהיא ךָאנ עלעב

 רעד זַא ,םהיא רעטניה עלעביטשילַאנניס סָאד ןעסיוו ןעזָאל ּוצ

 ,יירפ רעדיוו זיא געוו

 עיזַאּפ עמומ יד טָאה -- ,טינ םהיא טסנעק וד ,ךַא -- !

 ַא םעּפע ןייא רימ טינ רע זַא ,ריד גָאז ךיא -- .טרעפטנעעג

 טלָאװ סָאװ ,גיטפערק ױזַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ךיא ...הרצ

 טעשזירג טציא ןוא --- ,ןענירעבעל ַא ןעסעפיוא טנָאקענ םהיא

 -עגיוט רעד ,טינ"רָאג רעד ,רהָאי יד רימ רע טהענרעד ,ךימ רע

 0 ! סטכינ
 עטקיטשרעפ ןופ רעבעיפ א טּפאכעגנָא יו יז טָאה'ס; ---

 ,ץרַאה רעטיב רהיא ןעסָאנעגסױא טָאה יז ןוא ;סעכ ןוא האנש

 טרעה סָאװ ,ןעצעמיא יז טָאה ךילדנע סָאוו ,טהערפעג ךיז ןֹוא

 ןעגנַאגעגנ זיא יז זַא ,דנַאטשרעּפ רהיא ןעוועג זיא ואוו .סיוא יז

 ַא ןהִא ,שינעמיטש קיטש צאזַא טימ טָאהעג הנותח טָאה ןוא

 ףָניפ טימ םהיא ןופ רעטלע זיא יז ןוא ,רעגרַאק ַא ,הטורּפ

 יד ןוא רהָאי סקעז ענייא ,ךַאלרעטכעט ייווצ טָאה ןוא ,רהָאי

 סע טָאה יז טייז ןיֹוש רהָאי ןהעצ ? טלַא רהָאי טכַא ערעדנַא

 ןעפָאלרעפ טינ זיא העש ןייא ןוא ,המכח עסיורג אאזַא ןעזיוועב

 ןעבעל ַא ; ןעבָאה טינ הטרח ןייק ףרַאד יז ,ךַא .טייצ רעד ןופ

 ,ןופצ ןופ לעקניוז זייא םעדי ןיא רעהַא טקישראפ ,ןעדִייל ןיא

 ברַאטש שטָאב גיטעמוא זיא'ס ןוא ,ןערָארפרעד טרעוו'מ ּואוו

 ַא ןעדער וצ ןעמעוו טימ ןעשנעמ ןענידעבעל ַא ןהֶָא ,קעווַא

 רעהירפ זיא .רַאזיִמ .האופר ַא ףיוא טינ הנכש ַא וליפא ,טרָאװ

 רע טגירק טציא ןוא ,ןעסלער ןענעל ייב רעטייבּדַא ןַא ןעוועג
 טָאה ןייֵלַא יז ; טסילַאנגיס-נעוו סלַא קנַארפ טרעדנוה ףלעווצ

 םעד ןעסַאּפפיוא .ראפ קנארפ גיצפניפ ןעמונעג בִיֹוהְּנֶא ןופ
 זיא סָאד ןוא .ןעטסָאּפ םעד ףְווא ערָאלפ זיא טציא ; םיױבדנַאלש

 לעקיטש םוש ַא ןהָא ,טפנוקוצ יד ןוא טרַאוװנעגעג עצנַאג ייד ריד

 ןיא ןעריּפַארק ןוא ןעבעל רעכיז וטסעוו ָאד ןוא; :גנונעפַאה
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 זָארשוצ .ַא טָאה ןוא ןערָאװענ ןעגיושנַא זיא עקנַארק יד

 -רַאפ ןעדנעלַאפנָא םעד ןיא .רעטסנעפ ןיא ןוהטעגנ קילב םענעק
 ןהעטש ,ןַאמ רהיא ,ן'רַאזימ ןעהעז טנָאקעג ןעמ טָאה סכַאנ
 -ייא ןיא ןעטסָאּפ ןייז ףיוא עיניל ןהַאב רעד ראפ געוו ן'רעביא

 ;ףאלעביטש ענרעצליה עקניניילק עטנַאקעב-טוג ענעי ןּופ םענ

 ּייב רעטעמָאליק ףניפ-רעיפ עדעי ףיוא סיוא טלעטש'מ עכלעוו
 -ַאּפַא הַארנעלעט ךרוד טנינייארעפ ןעמ עכלעוו ןוא עיניל ועד
 ,בייוו ןייז .ןענוצ יד ןערהיפ ןעגָאק רעסעב לָאז'מ ידכ ,ןעטַאר
 ,םיובדנַאלש םייב טכַאװענ ןעבָאה ,ךיוא ַארָאלֿפ וצ"רעטעּפש ןוא
 .טסַילַאנגיס-געוװ ַא ןערָאװעג זיא רַאזיס ןוא

 יד טָאה ,ןערעהרעד לָאז ןַאמ רעד זַא ,ארומ סיוא יװ

 -ענ רעטיצ .ַא טיס טָאה ןוא רעליטש .ןעדער .ןעמונעג עקנַארק

 : טנָאז
 ...םס .רימ טינ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא ---

 ;רעטרעװ ערהיא ןוֿפ ןערָאװענ טשאררעביא זיא קַאשז
 ןענייז ןוא רעטסנעפ םוצ ןוהטעג קילב א ךיוא ןעבָאה ןעניוא ענייז
 סָאװ ,לעדנעקלָאװ םענרָאמ םעד טימ ןערָאװענ ןעניוצרעפ רעדיוו

 יר ןופ ןעקנופ ענרעדלינ יד ןוא ץנַאלנ רעייז טלעקנודרעפ

 ,לעּפַאצרַאווש

 =עג רע טָאה -- ...רהיא טדער סָאװ ,עידַאפ עמומ ,הֶא ---
 ַאזַא ןוא רעכַאווש ַאזַא סא ְּךָאד טהעז רַאזימ --- ,טלעמרומ

 ..שנעמ רעליטש

 ןוא  ,ןהענייברַאפ דלַאב טלָאזענ טָאה רווַאה ןייק נוצ א
 -רַאפ וצ ךָאנרעד ירכ ,עלעביטש ןייז ןוֿפ סױרַא זיא רַאזימ
 ֿננַאטש-ןעסלער םעד טקורענרעביא טָאה רע .נעוו םעד ןעכַאמ

 -רעד ; ?ַאנניס רעטיור רעד ןעזיוועב- רעדיוו ךיז טָאה סע ןוא
 רעקניצרוק ַא ןעוועג זיא סָאד ,טכַארטעב קַאשז םהיא טָאה לייוו

 ןוא ּפָאק ן'פיוא ראאה ערעטיש טימ ,רעקנירַאד ַא  ,?עשנעמ

 -עגסיוא ,ןעלבַארעזימ א טימ ,רילָאק 8 ןהֶא סעּפע ,דרָאב ןיא
 ,רעדנענייווש ַא ןעווענ רע זיא ךָאנ וצרעד .םינּפ ןעטרעטַאמ

 וצ גידנעקעלרעטנוא יקסייקַאל ןוא ,ןעטָאש ַא יוװ ,רעניהור א
 עלעביטש ןיא ןיירַא קירוצ דלאב רעבָא זיא רַאזימ .עטסטלע יד
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 חרזמי רעד ייב טסינישַאמ עסאלק עטשרע ןַא ןערָאװעג זיא רע

 ייווצ טנידעגבָא טָאה רע יוװ םעד ְּךֶאֹנ ,עינַאּפמָאק ןהאבנעזייא
 -רעד לָאמַא טימ ךיז רע טָאה ,עיניל רענַאעלרָא רעד ףיוא רהָאי
 ,לָאמ ןעטייווצ ַַא טארייהעג טָאה רעטומ-ףיוט ןייז זַא ,טסואוו
 ןוא ,ראזימ ןעמָאנ ן'טימ ,םיובגאלש םעד ןופ רעטכעוו םעד ראפ

 ןיא רעהַא ןערָאװעג טגָאירַאפ דעטכעט ייווצ ערהיא טימ זיא
 זיא עיזאפ עמומ ?הָאוובֶא .ארפאמ-עדדאורק ןופ שינעטסיוװ יד
 יד -- יז טָאה ,רהָאי גיצרעפ-ןוא-ףניפ יו רעטלע טינ ןעוועג

 ַא יו ןעהעזעגסיוא --- דַארג ןוא ךיוה ,טייהנהעש ענעזעוועג
 ןופ גידנערעטיצ דימת ןוא לענג ,רענָאמ ,הנקז עגירהעידניצכעז

 .טלעק

 ---,דיירפ טימ ןעירשעגסיוא יז טָאה --- 4 קַאשז ודָ! יו ---

 ,גנושַאררעביא עמהענעגנַא ןַא'ס ; עלענוז רעבעיל ןיימ ,ךַא

 ןוא ,קַאב ןיא ןָאהטעג שוק ַא רהיא טָאה ןַאמרעגנוי רעד = -
 -רעפ טינ ייווצ ןעגירקעג לָאמַא טימ טָאה רע זַא ,טרעלקרע טָאה

 -ענ טָאה "ַאזיל , ןישַאמ-ףּפמַאד ןייז ןיא : געט עיירפ עטגנַאל
 -ומ טעוװ ןעטכיררעפ סָאד יװ ױזַא ןוא ,גנַאטש-ביירט רעד טצַאלּפ
 -ָאק טשרע רע טעוו ,גָאט ןעצנַאג ַא יו רענינעוו טינ ןעמהענ ןעז
 .ניצרעיפ רהוא סקעז טכַאנרַאפ ןענרָאמ גוצ-לענש םעד ןערהיפ ןעג
 -ַאמ-ףיוט ןייז וצ טסַאנדוצ ןעמוק טלָאוװרעּפ םהיא ךיז טָאה'פ ןוא
 ןופ ןערהָאפסױרַא טעוװ  ןוא ןעניטכענרעביא ָאד טעוו רע ; עמ
 ןיא גיצנַאװצ-ןוא-סקעז רהוא ןעבעיז טשרע גוצ ן'טימ ןעטנַארַאב
 ,עסַאלב יד ןעטלאהעג טנעה עניײז ןיא טָאה קַאשז .הירפדרעד
 יו ,טלהעצרעד טָאה ןוא עמומ ןייז ןופ טנעה עטרעגָאמענסיוא
 ,טגיהורנואעב םהיא טָאה ףעירב רעטצעל רהיא

 רהעז ,טכעלש זיא'ס ...! עלעגניא ןיימ ,תמא ,הֶא --

 וד סָאװ ,ריד ןופ זיא סָאד ןייפ יוװ ...! טכעלש רהעז ,טכעלש

 סיי ךיא .ןעהעז ךיד ?יוװ ךיא זַא ,ןענַאטשרעּפ דלַאב טסָאה

 טינ ץלַא ךיא בָאה ,ןעדנובענוצ טזיב ֹוד קרַאטש יױװ רעבָא ךָאד
 ,אר ןיוש טזיב וד רונ .ןערהָאּפ וצ ןעמוק ןעטעב וצ ךיד טנאוועג
 ! ךילהערפ ױזַא ...ןעצרַאה ן'פיוא ךילהערפ ױזַא זיא רימ ןוא



 היח עגיסיפזייווצ . יד 54
 טריי

 טמעשראפ יוװ ְךיִז טָאה ןוא ןעגיױא יד ןעזָאלעגרעטנורא טָאה

 ַא ןעוועגנ טעמכ זיא עכלעוו ,גנונערפיוא ןַא טימ טרעקעגבָא

 וויטקניטסניא ךיז טָאה .ראנָאז רעּפרעק רעצנאג ןייז ,ץרעמש

 .ןעטלאהעגקירוצ

 טימ ,ךיז גידנערהיר טינ ,ןענַאטשעג זיא לעדיימ סָאד

 זעב טָאה יז .;;םהיא ףיוא טקעריר טלעטשעננָא ןעניוא ערהיא

 רהיא ןופ טָאה רע ןעכלעוו ,רעטיצ ןענידנעליוטטינ ןייז טקרעמ

 -נָא גידנעטש םהיאאטגעלּפ רעכלעוו ןוא ,ןעגרָאברעפ טלעוועג

 -נענױא .רעמיצנעיורפ ַא ןעהעזרעד טָאה רע רונ ןעוו ,ןעּפַאב

 ;טכארטראפ ךיז טָאה יז ןוא ,טקנערקעג יז סָאד טָאה ךילנייש

 וצ טנערפעג קַאשז יז טָאה ,טייקניהורנוא ןייז ןעגרָאבראפ וצ

 טונ ןיילא טָאה רע ?הָאוװּבא ,םייה רעד ןיא זיא רעטומ רהיא

 ןופ ןהענסיורא טינ ןעק ןוא קנארק זיא עטלא יד זַא ,טסואוועג

 ןופ לעּקָאש א טימ .זיולב טרעפטנעענ טָאה לעדיימ יד .בוטש

 ,ןהענכהוד ןענעק לָאז רע זַא ,טירט ַא טקורענבָא ךיז טָאה ,ּפָאק

 גירנעביוהפיוא ץלָאטש טימ ,ןוא רהיא ןיא ךיז גידנערהירנָא טינ

 -קירוצ ךיז יז טָאה ,רהעמ טרָאװ ַא נידנענָאז טינ ןוא ּפָאק םעד

 .ןענורב םוצ טרהעקעג

 ןוא ?עדנעטראג םעד ןעננאנעגרעביא גידנעלייא זיא קַאשז
 עמארגנ ,עפיוהנ ַא -- ,בֹוטִש ןעטימ ןיא .לעזייה יד וצ וצ זיא

 ןעסעזענ זיא ,ןעפָאלשעג זיא ןעמ ןוא ןעסענעג טָאה'מ ואוו ,ךיק

 רע יו ,עיזַאֿפ עמומ יד ,להוטש םענעיורטש ַא ףיוא ,שיט םייֵב
 רהיא טָאה לַאש רעטלַא ןַא -; ןָא זייווהניק ןופ ןעפורעג יז טָאה

 -רעטסעווש ַא ס'נעטַאט ןייז ןעווענ זיא יז .סיפ יד טקעדענוצ

 טָאה יז ; רעטומ-ףיוט ןייז ןוא ,עיטנַאל עילימאפ רעד ןופ ,דניק
 רענירהעי-סקעז ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע טייז טאהעג ךיז ייב םהיא

 ןערהָאפעגקעװַא לָאמַא ןענייז עמַאמ ןוא עטַאט ןייז ןעוו ,לעגניא
 זיא רע ןוא .ןעמוקענ טינ .קירוצ  ןיוש ןענייז ןוא זיראּפ ןייק
 ײר ןיא ןיירא ךָאנרעד זיא רע ואוו ,ןַאססַאלּפ ןיא ןעבילבעג

 וצ טָאה קַאשז .."קרעוודנַאה ;וא טסנוק ןופ עלוש , עניטרָאד

 ,ןענָאז טנעלפ ןוא טייקראבקנאד עמיראוו ַא טלהיפענ ןעמומ ןייז
 זא .שנעמ א ןערָאװענ זיא רע סָאװ ןעקנאד רהיא ףראד רע זא

1 



 אלא ַאלָאז ליטע

 ןופ ןעטאש םעד רעטנוא ,ךאלעכייט ןעסעילפ ךאלכלָאט עלָאטש

 ןעצנאג ןיא רעבָא ןעביילב ךאלגרעב-דיירק יד ; .רעמיוב-עדייװ

 ךיז ןעהיצ ךאלגרעב יד ןופ ןעטייז עזָאלטכורפ יד ןוא ,טעּקַאנ
 .עטיוט ,עליוה ,עטסיוו ,ערעדנא יד ךָאנ ענייא

 ךיילג ,טלייאעג ךיז טָאה רעדנעזייר רעגיטפערק רעגנוי העד

 ,ןעליטש םעד ןוּפ ןעגָארטבָא ךיז רעלענש יו טלָאװעג טָאה רע יו
 .שינעטסיוו רעזייב רעד ןיא טכַאנרַאֿפ ןעגירעיורט .

 ַא טָאה םיובגאלש ןופ רעטכעוו םעד ןופ ןעטרָאנ םעד ןיא -
 ,עכיוה ַא ןעוועגנ זיא יז .,ןענורּב ןופ רעסאוו ןעגיוצעגנ ּ?עדיימ

 עלופ ,רָאָאה עדנַאלב טימ ,?עדיימ עגירהעי-ןהעצטכַא עקרַאטש
 ַא טימ ,ןעגיוא עדנעהעזסיוא-ךאלנירג עסיורג טימ ןּוא ןעּפי
 םייוו זיא יז .רָאה ּפָאק ןעטכירעג ַא רעטנוא ןרעטש ןענירעדינ
 עטנוזעג ןּוא ןעּפיר עטנוזענ ערהיא טימ ענהעש ןייק ןעוועג טינ

 ,ןַאמ םעד ןהעזרעד טָאה יז זַא .רעױּפ ַא ,גנוי ַא ייב יו דנעה
 טלעטשעגקעווַא ךיילג יז טָאה ,געוװ ןעלָאמש םעד טימ גידנעהעג

 .טױלּפ ןופ רעיוט םוצ קעװַא זיא ןוא רעמע םעז

 .ןעירשעגסיוא לעדיימ סָאד טָאה --- ! קַאשז ,טרַאוװ ---
 ןַאמ א ןעוועג זיא דע  .ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה רע

 ,סקואוו ןעכיוה ןופ ,יז יו ,ךיוא .גיצנַאוװצ-ןוא-סקעז רחָאי ַא ןופ
 -גיטכיר ,ןענידכעלייק ַא טימ ,גנוי הענהעש ַא ןוא טענוהּב א

 .ןעברָאדראפ ןעבָאה רענייב-קַאב יד רונ סָאװ ,םינּפ ןעטקָאטעג

 עצראווש עטכידעג ןוא רָאה עטלעזיירקעג עטרַאה טאהעג טָאה רע
 ןייז ןופ טייקכיילב יד טקראטשראפ ךָאנ ןעבָאה סָאװ ,סעצנָאװ
 ,ןעקאב יד ףיוא טריזַאר ןייר ,טיוה ענייפ ןייז טיוק - .םינּפ
 טינ ןעוו ,םיצירּפ יד ןופ זיא רע זַא ,ןענוימ טנעקעג ןעמי טלָאװ

 עלעג יד -- הכאלמ-לעב םעד ןופ סנעכייצ עטצירקעגנייא יד
 עכלעוו ,דנעה -- ,טסינישַאמ ַא ןוֿפ דנעה ענייז ףיוא ןעקעלפ
 .ךייוו ןוא ןיילק ןעוועג םעד םעלא ייב רעבָא ןענייז

 .טגָאזעג ןיולב רע טָאה --- ,ארָאלּפ ,דנעבא טוג ---

 יד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעניוא עצראווש עפיורג ענייז רעּבָא

 ,ךעלעטניּפ ענרעדליג טימ טלעקנירּפשעב יו ןעוועג ןעלּפַאצראזוש
 ןַאמרעגנוי רעד .ןערָאװעג ןעגיוצראפ ןוא ןעשאלראפ יז ןענַיז
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 ןופ ךַאד ַא טימ ,טנעוו יד ןיא ןעטלַאּפש טימ ,ענירדינ ַא זיא
 טהעז בוטש יד ; ךָאמ טימ טקעדעב ןיוש ןענייז סָאװ ,?עגיצ
 -שיט ןופ לעדנעטרענ ַא זיא םורא ;גיד'תונמהר ,ןעזָאלרַאפ סיוא
 ענירעדינ ןופ טױלּפ ַא טימ טלעגנירעגמורַא זיא ןוא ,סנירג
 רעּכלעוז ,ןענורב רעסיורג ַא טהעטש לעדנעטרָאג ןיא ;סעטסוק

 טריינש נעװ רעד  ,ןייַלַא בוטש יד יוװ ָךיֹוה ױזַא טעטכ זיא

 .ןעטנַאראב ןוא יענָאלַאמ סעיצנַאטס יד ןעשיווצ עיניּֿק יד רעביא
 רעד (+עדייב ןופ רטעמָאליק רעיפ ֹוצ ,ןעטימ ןיא טקנופ
 -בלַאה ,רעטלא רעד ןוא ,טצונעב ןעטלעז רהעז טרעוו רעבָא געונ
 ערעוש יד ריפ זיקלב טנעפעענ טרעוו םיובנאלש רעטליופוצ

 ,סנעבָארנ-ןייטש רערוקעב יד ןופ רענייטש ןערהיפ סָאװ ,ןעגעננ
 ףיז ןעק ןעמ .,ןענַאד ןופ (+*עניל עבלַאה ַא ןעגעג דלַאוװו .ןיא

 ןערעטייוו ןייק ,ןערענעפרָאװראפ ןייק ןעלעטשרָאפ טינ רָאג
 ןענאד ןופ ?ייוו ,ָאד יוז ,טלעו רענידעבעל רעד ןופ עלעקניוז

 ,עקערטש עצנאנ רעד רעביא טעמכ לענוט א טהענ ענָאלאמ זיב
 -טכעלש ,עקנעלָאמש א טימ ןעמ טרהָאּפ ןעטנַארַאב ןייק ןוא
 .עיניל-הַאב רעד ןּופ טייז רעד ייב עקשזעטס ,עטסַאּפעגפױא
 .ןעטלעז רעהַא ןעמוק רעכונעב

 -רומכ ,ןעליטש ַא ןיא ,טכַאנרַאפ ןעגעג ןיוש ,גָאט םעד ןיא
 ֿפָארַא זיא רע ואוו ,ןעטנַארַאב ןופ רעדנעזייר ַא זיא ,רעטעוו םעג
 וצ געוו ןעלָאמש םעד ףיוא סופ וצ ןעננאגענ לענש  ,ןהַאב ןופ

 ךאלנרעב ןוֿפ עהייר ןייא ָאד זיא דנענעג יד .ארפָאמ-עד-אורק
 ערארנ טינ יד טדיינש ןהאבנעזייא רעד ןוא ,ךאלכלָאהט ןוא

 .רעטּרע ענעטָאשעגנָא רערַא ענענָארנעגסױרַא טימ דנעגעג
 ךָאְנ ראפרעד נעוו רעד זיא עיניל רעד ןופ ןעטייז עדייב ףיוא ןֹוא

 גרַאב ןוא ֿפָארַא-נרַאב עלייוו עדעי ךיז טהיצ רע ?ייוו ,רענרע
 ;רעקרַאטש ךָאנ טרעוו טייקטסיוו ןופ קורדנייא רעד ןוא ,ףױרַא
 רעמיוב יד ;טייבראעב טינ זיא דרע עכילסייוו ,ערעגָאמ יד

 יה ןיא ;ךאלנרעב יד ףיוא ךאלעדלעוו עקניניילק .יוז - ןענייז

 .רעצעזרעכיא רעד--.טפרעוו ?עטרעיפזיירד ןוא יירד טעמכ (+

 .רעצעזרעביא רעד---זעשזַאפ 84 ,טסרעװ רעיפ זיא עניל ַא (++



 1 ַאלָאז ליטע
 יי יי דר
 טי יי

 רלַאב יקַאט טָאהו רע ןוא ,ןערהיר ךיז לָאז גוצ רעד ?אנגיס ן'פיוא

 ַא ךָאנ טרעהרעד ּךיִז טָאה'ס ןוא .ןעבעגעגרעביא ?אנגיס םעד

 םעד טנעפעעג טָאה רעכלעוו ,קינַאכעמ םעד ןופ ףייפ רענעגיוצעג
 גוצ רעד  .וויטָאמָאקָאל םעד ןהעג ןעזָאל וצ םוא רָאטאלונער
 וצ םיוק-םיוק ןעגנאגעג רע זיא ביֹוהנֶא ןופ ,טרהירעג ךיז טָאה
 רעטנוא רעטנורא זיא גוצ רעד ;  רעלענש ךָאנרעד ןוא ,ןעקרעמ

 ,לענוט רעלאיניטַאב ןיא ןיירא זיא ןוא ּפָארייא'? עד קירב םעח

 -נואוו ענעפָא יירד יו ,טכיל יירד ןעהעזעג זיולב ןעמ טָאה טציא
 ךָאנ .ןָאגַאװ ןעטצעל םעד ףיוא קעדיירד ַא יו ןעננעה סָאװ ,ןעד

 -יִצ יד ןיא ןעקוקכָאנ טנעקעג ייז ןעמ טָאה ןעדנוקעפ עגינייא
 ןיא גוצ רעד רעבָא .טכַאנ רעד ןופ טייקרעטסניפ עדנערעט

 טנעקעג טינ רהעמ םהיא ןיוש טָאה רענייק ןוא ,קעװַא ןוא קעװַא
 זיא גנוצ רעד .תוחכ עלא טימ סע טהילפ רע יװ ,ןעלעטשבָא

 .ןעדנואוושרעּפ

2. 
 יד ןופ ןעטינשענרעביא ,ןעטרָאנ ןיא ,ארפאמ-עריאורק ןיא

 ,טייז ַא ןיא לעסיב ַא ,זיוה ַא ןענַאטשעג זיא ,עיניל ןהאבנעזייא

 ןעדעי ןופ ןערעטיצ טגעלפ סע זַא ,ןעסלער יד וצ טנעהָאנ ױזַא ןוא
 -וצייבראּפ ָאד לָאמ ןייא גונעג זיא סע .גוצ ןעדנעהעגייבראפ
 עלא ןוא ,ןורכז ןיא ןעצירקנייא ךיז!לָאז זיוה ּפָאד זַא ,ןערהָאפ

 םעד ןעגעוו ןעסייוו .רעבָא ,זיוה .סָאד ןענעק- רערהָאפייבראפ
 ןעמעלא ןופ יוו ,ןעסָאלשראפ דימת זיא'ס ;טינרָאג ייז ןעסייוו

 ןופ ןענייז סָאװ ,סנעדָאל עסיורג עטכאמרעפ טימ ,ןעזָאלרעּפ

 -עטסיוו ע'תמא ןַא זיא סָאד .ןערָאװעג ןירג שזַא ןעגער בירעמ
 רענעפרָאװראפ רעד רעגיטעמוא ךָאנ טרעוו ןופרעד ןוא ,שינ
 גנונהָאװ ןייק ָאד זיא םורא ןוא םורא ?יימ ַא ףיוא + ;?עקניוו
 .ָאטינ

 -גאלש םייב רעטּכעװ ןופ בוטש יד זיולב ְּךֶאֹנ טהעטש ָאד

 ןייק טהעג ןוא ןעסלער יד ךרוד טדיינש סָאװ ,געוו םייַּב ,םיוב
 בוטש יד (*.טייוו רטעמָאליק ףניפ ןענַאד ןופ זיא סָאװ ,?יװנַאוד-

 .רעצעזרעביא רעד--.לעטירדי-ייווצ ןוא טסרעוװ דעיפ ַא ןעגעג (*
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 ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,גנונעוועב ןהֶא ןוא עדנענייווש ַא ,רעיורט
 יד ןעוו ,יירשענסיוא ןעזייב ַא ןופ ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ
 טָאה רָאטקודנָאק רעד ןוא טנעפעענ רעריוו ךיז טָאה לעריט

 יד ןוא רעקיד א ןַאמ רעד --- ,לערָאָאּפ ַא עּפוק ןיא טּפוטשעגניירא
 -הטא רעווש ,טעשטפסָאמעגוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו --- ,עקיד ַא יורפ

 טָאה'ס ,ןהענ ןעמהענ ךיילג טלָאזעג טָאה גוצ רעד .גידנעמ
 ?ניפ עסיורג יד ןוא ,ןענער רענבירד ַא ןעּפַאק ןעמונעג רעדיוו
 ,?וט ַא טימ יװ ןערָאװענ ןעניוצרעפ רעדיוו זיא עקערטש ערעטס
 ןיא ןעבָאה ןוא ןענוצ יד ןעננאנעג ץלא ןענייז עלייוו עדעי ןוא
 ַא יו ,ןעביוש עדנעטכייל ערעייז זיולב ןעזיוועג שינרעטסניפ יד
 ,ןעזיוועב ךיז ןעבָאה ךאלרעייפ ענירג .רעטסנעּפ עדנעפיול עהייר
 -יוא ןוא ,דרע'רד ףיוא טלעטניּפענוצ ןעבָאה סענרעטנאל ענינייא

 עזָאלרנע ןייא זיולב --- טינרָאנ ,טינרָאנ רהעמ ןיוש ,םעד רעס
 -םריש יד טקרעמענ ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןיא ,שונרעטסניפ

 -זאג יד ןופ ןיישבָא ןעכאווש תעד ןיא ףיוהזןהַאב םעד ןופ רעכעד
 שיורענ רעד וליפא ;רעטסניפ ןערָאװעג זיא סעלא .סרענערב
 -ַאמ-ףּפמאד יד ןופ רעדליּפעג םעד ץוח א -- ,טרעהעגפיוא טָאה
 טזָאלענסױרַא טָאה ןוא סנאּפאלק יד טנעפעעג טָאה עכלעוו ,ןיש
 ןעקלָאװ רעצנאנ א ןוא ,ערַאּפ עסייוו ןופ סנעקלָאװ עטהערדעג
 -םאטנַאפ ַא יו טײרּפשוצ ךיז טָאה ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה
 יוועב לָאמַא טימ ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,ךַאלייל רעשיט

 ףיור ןעצראווש ןופ ןעקעלפ עסיורג ,ןענאוו ןופ סייוו טָאג ,ןעז
 עטרעכיורראפ ; רערעטסניפ ךָאנ ןערָאװעג זיא לעמיה רעד ןוא
 ןעזוענ זיא רעכלעוו ,זיראּפ רעביא ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה סנעקלָאוװ
 : .הפרש ַא ןיא יו ןעטכיולעב

 רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןופ רעפלעהסיורא רענרושזעד רעד
 ךיז לָאז טסינישַאמ רעד זַא ,ןרעטנַאל ןייז ןעביוהעגפיוא טָאה
 ייווצ טרעהרעד ךיז ןעֿבָאה סע ןוא .נעוו םעד ןענעפע ןעסייה
 ן'פיוא רעוועריק-ןעסלער םעד ייב ,סנעטייוו רעד ןיא ןוא ,ןעפייפ
 ןוא ןעגנאנעגסיוא לָאמא טימ לרעייפ עטיור סָאד זיא ,ןעטסָאּפ
 רהיט רעד ןיא גידנעהעטש .טכיל עסייוו ַא ןעזיוועב ךיז טָאה'ס
 טראוועג רָאטקודנַאקרעבױא רעד טָאה ,ןָאנַאוץשזַאנַאב םעד ןופ
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 הלקיק טעטש אב

 ןצ זיא ןוא ןעטָארטענבָא םהיא ןופ ,רעטפיימ-ןָאיצנַאטס םעד

 ייז ןוא ,טקורעגבָא ךיז טָאה ןָאגַאװ רעד רעבָא .ן'ענירעוועס וצ

 טימ ;עּפוק ןעיירפ םעד וצ טירט ענינייא ןעגנאגעגבָא ןענייז

 טלייאענ ָאבור טָאה ןערישזַאסַאּפ עגירעביא יד וצ עציילּפ רעד

 .ןָאגַאו ןיא טצעזעגניירא דלאוועג טימ יז טָאה ןוא םייוװ סָאה

 ןייטקניטסניא זיּולב טָאה ,נידנעגלָאפ רעבָא טגערעגפיוא ,יז ןוא

 טָאה סע .סנױזַא זיא ָאד סָאװ ,ןהעז וצ קירוצ טקוקענמוא ךיז

 ן'פיוא טָאה רעכלעוו ,רישזַאסַאּפ רעטניטעּפשראפ ַא ןעזווועב ךיז

 ןייז ןופ רענלָאק רעכיוה רעד ;לַאשד-דעלּפ ַא זיולב טַאהעג דנַאה

 יד ןוא ,טלעטשעגנפיוא ןעוועג זיא קָאררעביױא ןעיולב ןעגנַאֿל

 זַא ,ןעגיוא יד רעביא טקורעגכָארַא ױזַא טוה ןייז ןופ ןעטנַאק

 עדנעפירט יד ייב ןוא ,ןהעז טנָאקעג טינ ןעמ טָאה םינּפ ןייק

 עיורג לעקיטש ַא ןעזיוועג רונ ךיז טָאה רענערבדזַאג יד ןופ ןייש

 טינ ,ןעגנאגעגוצ ןרעווָאד ןוא ּפרָאדנַאװ ןענייז ךָאד ןוא דרָאּב

 טלָאװעג גיטנעק טָאה רערנעזייר רעד סָאװ .,ףיוראד  גידנעקוק

 טשרע .ןעננאגעגכַאנ םהיא ןענייז ייז .טקרעמעבנוא ןעביילב

 ךיז רישזַאסַאּפ רעד טָאה ,סענָאנַאוװ/ יירד ךָאנ גידנעהעניינראפ

 ןעטיירגעגנָא לעיצעּפס םהיא ריפ םעד ןעבעל טניינדאפ ייז וצ

 .רע ןעוועג זיִא סָאד .ןיירא גיטסַאה זיא רע ןעכלעו ןיא ,עּפוק

 רעד היוא ןעלאפעגרעדינַא שינרעטיצ ןייא ןיא ןיא ענירעוועפ

 ,רנַאה יד טקירדענוצ ךילצרעמש רהיא טָאה ןאמ רעד .עּפַאנַאק

 ךיז גידנעהעדפ ןוא טכַאמ ןייז רהיא גידנעזייוו טימרעד יוװ ךיילג

 .ןעבעגנייא םהיא ךיז טעוו ןַאלּפ ןייז זַא ,טייהרעכיז רעד ןיא

 .ןעבעיז בלַאה ןעגנילק רענייז רעד טעוו םורַא טונימ ַא ןיא

 -ייצ ענייז טימ ןענַאטשעגוצ ןעדעי וצ זיא ןַאמ-סגנוטייצ רעד

 רעד ףיוא טריצאּפשענמורא ןעבָאה ןעושיזַאפַאּפ יד .,ןענוט

 רָאה ךילדנע .ןעסָאריּפַאּפ ערעייז גידנענעכיוררעד ,עמרָאּפטַאלּפ
 ןעקע עדייב ןופ ךיז טָאה ס ;רעצעלּפ ערעַייז ןעמזנרעפ עלא ןעב

 -ַאוו יד ןּופ ךעלרהיט יד וצ ןעכַאמ סרָאטקודנָאק יו טרעהענ גוצ

 ,עּפוק ןייז ןיא טקרעמעב סורדראפ טימ טָאה .ָאבוה  .םענָאג

 ַא סיּפע ,טצעזעב טינ םענייק ןופ טנעכערעג טָאה רע ןעבלעוז

 ןיא יורפ ַא ניטנעק -- ,ןָאנַאװ ןופ ?עקניוװ ןיא רוניפ עלעקנזט
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 -ענ הירפ-רעד:ןיא םעד ךיז טָאה סָאװ .,ןוּפרעד טדערוצ ךיז ןעמ

 :טעדלעמעג סָאד טָאה ףארגעלעט רעד יוו ,רווַאה ןיא ןעפָארט

 -שרענָאד ןוא תבש טרהיפ סָאװ ,?"ַאזיל , וײטָאמָאקָאפ םעד ףווא

 -םייהט רעד ןעכָארבוצ ךיז טָאה ,נוָצְ;לענׂש גיסיירד-סקעז םעד גאט

 ןעטמירראפ סָאר| .עיצנַאטס רעד ןיא ןעמוקנָא םייב טקנופ ןעזייא

 ,טסינישַאמ םעד רוואה ןיא ןעטלאהרעפ געט .ייווצ ףיוא טָאה

 ;עקעּפ רעצייה ןיִיז טימ ,ןַאמסדנַאל ַא ס'ָאבור .,עיטנאל .קאשז

 ּיד ןופ לערעיט םִייב גידנעהעטש .,ןַאמ ם'אירָאטקיװ.עמומ

 ןיא נידנעהעגנניירא טינ ,טרעהעגוצ ךיז ענירעוועפ טָאה- ,עּפוק

 טָאה ,רעטנומ ץנַאג ןעהעזסיוא גידנעלעוו ,ןַאמ רהיא ןוא ,,ןָאגַאוװ

 העקרַאטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה ס .טכַאלעג ןוא ךיוה טדערעג

 :רטעמ עכילטע ףיוא ןערָאװעג טּפוטשענבָא זיא גוצ רעד .; קוד
 עגידרעהירפ יד טקורענרעטנוא ענישַאמ-ףּפמאד יד טָאה סָאד

 ַא ןייז לָאז'ס ידכ ,293 רעמונ םענעבענעגוצ םעד וצ .סענַאנאוק

 זיא רעכלעוו ,ירנאה --- ןרעווָאד רעגנוי רעד ..עּפוק ערעדנוזעב

 -רעד טָאה ,רָאטקודנַאקרעבױא רעד סלא .גוצ ץ'טימ ןעננאנענ

 ַא ןופ טיהראפ יז טָאה ןוא ,לַאואוו ן'רעטנוא ן'ענירעוועס טנעק

 טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןָאגַאװ ןופ ?ערעיט םענעפָא ן'טימ פאלק

 הע טָאה לעכיימש ַא טימ :;טייז ַא ןָא טפוטשענבָא .גיטסַאה.יז

 זַא ,רהיא נידנעלהעצרעד ,ךילדניירפ טגידלושטנע ךָאנרעד ךיז

 עיצארטסינימדא רעד ןופ םענייא ריפ ?עיצעּפס זיא עּפוק .יד

 וצ ןעסייהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,עינאּפמָאק ןהאבנעזייא רעד ןופ

 ןהענקעװַא ן'ראפ עדנוטש בלַאה ַא טשרע עּפוק יִה ןעלטעק

 ךאל ַא סָאװרַאפ ַא .ןהֶא רָאנ ךיז טָאה ענירעוועפ ----.גוצ..ם'ןופ

 רעטקיצטנע רעד ןוא ,ןעּכאל רעצרוק ,רעזעוורעג .ַא ----,ןוהטעג

 ךיז לָאמ ןייא טיִנ טָאה רע ;ןעטּסָאּפ ןייז:ּוצ קעוֶוַא זיא  ירְנֲאה

 ןערהיפ ןייפ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ן'ענירעוועס טימ-זַא ,טבאהטעג

 .עבעיל עקניל ַא

 זיב ..ןעבעיז ףיוא טונימ גיצנאווצ ןוא ןעבעיז ןעוועגנ זיא'ס

 ,ָאבור זיא םיצולּפ .טוטימ יירד ךָאנ ןעבילבעג זִיא גיּסיירד-סקעז

 ןוֿפ טזָאלענבָארַא טינ גיוא ןייק סנעטייוו רעד ןופ טָאה רעכלעו

 טימ ןעדער גידנערעהפיוא טינ ,לַאַאז-טרַאװ .םעד .ןופ רהיֵט יד
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 תהיה
 טיי

 "יא לַאואוו-רעיורט ןעזָאלדנע םעד ,ןערערט עסייוו טימ יוװ

 .לעמיה ןעצנַאג ן'רעב
 ןוא ָאבור ןעמוקעגנָא ןענייז טונימ גיצנַאװצ רהוא סקעז '

 רעד לעסילש םעד ןעבענעגבָא סָאוװ רָאנ טָאה יז .ענירעוועפ
 ריפ ןעטעניבַאק טעלַאוט יד גידנעהעגייבראפ ,עירָאטקיװ עמומ
 ,ןַאמ ַא יו ,ןעבירטעגרעטנוא זייווכעלסיב יז טָאה ָאבור .ןעמאד
 רע טָאה טוה םעד ;ךיז טמַאז בייוו יד ןעוו ךיז טלייא סָאוװ
 נידלודעגנוא ןעוועג זיא ןוא ,ןעקַאנ םוצ רעטנורַא טקורראפ ךיז
 םינּפ סָאד טלעקיוועגמורא טוג רהעז ךיז טָאה יז ; ךאלזייב ןּוא
 -יזנוא ןוא דעימ רהעז ןעהעזעגסיוא טָאה ןוא לַאואוי רהיא טימ
 רעד ףיוא טּפוטשעג ךיז ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ עלעיפ יד רעב
 ןיא טשימראפ ךיז ןעבָאה יורפ רעד טימ ָאבֹור ; עמרָאּפטַאלּפ
 גידנעכוז ,ןָאנַאװ וצ ןָאנַאװ ןופ ןעננאגעג ןענייז ןוא עּפַאמ רעד
 ףיוא .סאלק ןעטשרע עּפוק םענעמונראפ-טינ ַא ןעגיוא יד טימ
 -ערט יד ; רעגידעבעל ןערָאװעג לייוורעד זיא עמרָאּפטַאלּפ רעד
 עטקַאּפעגנָא יד ןָאגַאװ ןעטשרע םוצ טּפוטשעגוצ ןעבָאה רעג
 וצ טהימעב ךיז טָאה רָאטקודנָאק רעד ;אלעגעוו-שזַאנַאב
 -עד רעד ,ךאלרעדניק ךס ַא טימ עילימאפ ַא ראפ ץאלּפ ןעניפעג
 "יא טָאה רעטסײמךןָאיצנַאטס םעד ןופ רעפלעהסיורַא רענרושז
 -וצ ,טלעטעקעג ןעמאזוצ טונ ןענייז ןענָאנאוו יד וצ טקוקעגרעב
 ,{העז וצ רעסעב ידכ ,ןרעטנאל-לאנגיס ןייז טימ ךיז גידנעטכייק

 ןענופעג ךילדנע טָאה ָאבור .טרעכיזעג ןוא גיטכיר זיא סעלא וצ

 ן'ענירעוועס ןעסייה טלָאװעג ןיוש טָאה ןוא ,עּפוק עיירפ ַא
 םעד ןעהעזרעד םיצולּפ רעבָא טָאה רע ; ןָאנַאוו ןיא ןהעגניירא
 טימ גידנעריצאּפש ,ןיּפרָאדנַאוו ,ןָאיצנַאטס רעד ןופ רעהעזפיוא
 טנעלראפ ךיז ייז ןעבָאה עדייב .,ןרעוװָאד רעפלעהסיורַא ןייז
 ַא וצ טלעטעק ןעמ יוװ טקוקעגכָאנ ןעבָאה ןוא ,קירוצ דנעה יד

 ןעלעטשבָא ךיז זומ'מ ; טסירגעג ייז טימ ךיז טָאה רע ,ןָאגַאוװ
 .טרָאװ .ַא ןעגָאז שטָאב ןֹוא

 רעטרעוו רֶאּפ ַא טדערענ ןעמ טָאה ,ןעמעלא ןופ רעהירפ

 טָאה סָאד יו ןוא ,טקעפערּפ-בוס םעד טימ עטכישעג רעד ןעגעוו
 טָאה ךָאנרעד .ןעמעלא ראפ דנעלעטשנעדירפוצ טגידנעעג ךיז
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 קערש ןוא טסגנא יד ןיא ,ענירעוועס עטגָאטהעוװוצ ,עטרעטאמעג

 וצ טרעהענוצ ךיז טָאה ,טכַאנ רערעטסניפ רעדנעמוק רעד ןופ

 .רעטכעלעג רעיייז

 ריפ וויטָאמָאקָאל רעד זיא טונימ ןהעצפנופ רהוא ?סקעז

 עד קירב םער .רעטנוא ןופ ןעכָארקענסױרַא גוצדרווַאה םעד

 םהיא טָאה ןעמ ןוא ,סענָאנַאװ יד וצ ןעגנאגעגוצ זיא ,ּפָארײַא'?

 טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז ןעסלער יד ?ייוש .טעּפעשטענוצ

 יד ֹוצ ןערהיפוצ טנעקענ טינ נוצ םעד ןעמ טָאה ,סענָאנַאוו

 טּראווענ טָאה רע .סעיניל-ןהאבנעזייא-טּפיוה יד ןופ עמרָאפטַאלּפ
 ,סירב ס'רישזַאסַאּפ ןופ דנע םייב ,לעמיה םענעפָא םעד רעטנוא

 ןעצראווש-טניט םעד ןוֿפ רעטסניפ רעד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו

 ַא ואוו ,קנַאב-"דרע עננאל עקנילָאמש ַא טימ טזָאלעגסױא לעמיה

 ןעזיווענסיורא ךיז טָאה ראוטָארט ן'פיוא ךאלרערדזַאנ ןופ עהייר

 רעבָא ,טרעהענפיוא טָאה ןענער רעד ..ןאמוט ַא ןיא ןעקנופ יוװ

 -?ַאק ַא ןענָארטענ ךִיז טָאה ץַאלּפ םענעפָא ,ןעסיורג םעד רעביא

 שזַא טנָאיעג קירוצ טָאה ןאמֹוט רעד ןעכלעוו ,טניוװ רעסַאנ ,רעט

 .םָאר עד סַאנ יד ףיוא רעזייה יד ןיא ךאלרעייפ עכיילב יד זיב

 ןעהעזענסיוא טָאה ,טײקסַאנ ןופ ןעסָאנראפ ,עקערטש עסיורג יד

 -ענ ךיז ןעבָאה טרָאד ןוא ָאד זיולב ; ךילדנענוא ןוא גנירעיורט

 ערעטסניפ עסיורג עטלעטשעגנָא ןוא ךאלרעייפ עטיור-טולב ןעהעז

 -טע ןּוא זייווניצנייא ,סענָאנאוו ,ןעוויטָאמָאקָאל יד --- ,סעסַאמ

 -ּפער עניטייז יר ףיוא גירעפעלש ןעהעטש סָאװ ,ןעמאזוצ עכיל

 טייקרעטסניפ ןופ ןַאעקָא םעד ןופ שינעפעיט יד ןופ ןוא ,ןעפ

 ןעמהטא רעשרעביפ ,רעטקַאהעג רעד ,שער ַא טרעהעג ךיז טָאה

 עדנעננירדכרוד יד יוז טכליה סָאװ ,ןעפייפ סָאד ,ןעזעיו ירד ןופ

 ערעייהעננוא סָאד ןוא ,טריקַאטַא ןערעוו סָאװ ,ןעיורפ ןופ תולוק

 ענימורא יד ןיא ךאלטיימורט-לַאנניס עטייוו יד ןופ ןרעדליּפ

 לָאז'מ יירשענ רעדנעלהעפעב ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ,ןעפַאנ

 וויטָאמָאקָאפ רעדנעהעטש-ליטש רעד .ןָאגַאװ א ךָאנ ןעּפעשטוצ

 ןעסיורג ַא טזָאלעגסױרַא ןַאּפַאלק ַא ךרוד טָאה נוצ-לענש םעד ןופ

 -ןיֿפ רעד ןיא ףױרַא ןעניוצענ ךיז טָאה רעכלעוו ,ףּפמאד רונש

 ,נירנעצענעב ,רעקיטש עסיורג ןיא ןעגנאנוצ ךיז זיא ןוא רעטפ
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 ,דנַאה ס'ענירעוועפ טּפַאכעגנָא ָאבור טָאה ,גידנעדער טיכ

 ןֹייז ןיא טמעלקראפ יז ןוא ,דנַאה עשרעדניק ,עכילטרעצ רהיא

 גירנעביירוצ טעמכ ,קיטשפיורש א ןיא יװ ,טסיופ םענרעזייא

 גָאטהעוו םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ּרענניפ יד

 טָאה ענירעוועס  .ךיוא ןעליוו ןייז ןיירא רעּפרעק ןיא רהיא לָאז

 ,נינעהטרעטנוא ןערָאװעג זיא יז ןוא ,?וק ן'פיוא ןוהטעג יירשעג ַא

 ןעדנעבעגכָאניץלַא םעד ןופ טייקטיירעב רהיא ןיא  .ןעניוּבעג
 "עג זיולב ,גידנעסיוו טינרָאג רעהירפ יו ,יז טָאה ,רעטקַארַאּב

 . ןּוֿפ גייצעג ַא --- דנַאה ןייז ןיא גייצעג ַא יו ןענּלָאפ םהיא טנָאק

 .טיוט ןופ --- ןוא עבעיל

 ! ביירש ,ביירש ---

 םיֹוק דנַאה רעטגָאטהעוװוצ רהיא טימ טָאה ענירעוועס ןוא

 .ןעבירשעננָא

 ,טגָאזעג ָאבֹור טָאה -- ...עקניליואוו א טסיב { טוג --

 ףיֹוא קירוצ םַאר טציא ןוא -- ,עלעטעצ סָאד גידנעזעלרעביא
 ןעמוקניירא ךָאנ ?עוװ ךיא ...גיטרעפ ךיז ךַאמ ,בוטש ןיא

 .רידו ךָאנ

 טכירראפ ךיִז טָאה רע גיהור ןעמָאקלָאּפ ןעוועגנ זיא רע
 ןיא ןוא טֹוה םעד ןוהטעגנָא ,לעניּפש ן'ראפ ?עכיטדזלַאה סָאד

 -רעפ טָאה רע זַא ,טרעהעג טָאה ענירעוועס + .ןעגנאגעגסיורא

 .ךיז טימ ןעמונעג ?לעסילש םעד ןוא רהיט יד ןעסָאלש

 טונימ ַא ןענעג .טכַאנ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא'ס

 טגנערטשעגנָא ,גנונעוועב םוש ןהֶא ןעסעזענ יורפ עגנוי יד זיא

 ןופ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,ךרָאש ןעדעי וצ ךיז גידנערעהוצ

 ,עקרעלדנעה-סגנוטייצ יד ,הנכש רעד ייב  .רהיט .טייז .ּרענעי

 :שטיווק רעדנערעהפיואנוא ,רעטקיטשרעפ ַא טרעהעג ףיז טָאה

 ייב ,ןעטנוא ,לעטניה ַא ןעסָאלשראפ טרָאד ןעמ טָאה אמתפמ

 ףיז טָאה טציא + ;ןעניוושעג ןַאיּפעטרָאפ רעד טָאה ס'ןרעווָאד יד

 --- ,רעלעט ןוא ּפעט ןופ יירעגנילק ךילחערפ ַא טרעהעג זיולב

 ַארַאלק  :ךיק ןיא ןעווענ קסעתמ ךיז ןעבָאה סעטסָאבעלַאב עדייב

 עפראש טימ שיײלֿפזלעסַאר ןימ ַא -- "וגַאר , טכָאקענ טָאה

 "םיוא יר ןוא .טַאלַאס טיורגעגנָא טָאה עיפָאס ןוא -- ,ץריוועג
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 ןיא םעּפע םכוז רע ןַא ,ןעהעזענ טָאה יז .ןעגיוא עניהורנוא

 .רעדעפ ַא ,טניט עלעשעלפ ַא ,רעיּפַאּפ ןענופענ טָאה ןוא ,עפאש
 ...ביירש ; ךיז ץעז --
 4 ןעמעוו וצ --

 .ךיז ץעז ....םהיא וצ ---
 -נעב ןופ טקורענבָא ךיז וויטקניטפניא טָאה יורפ עגנוי יח

 ןופ ?יװ ןאמ רעד ךילטנענייא סָאװ נידנעסיוז טינ ךָאנ לע

 דלאווענ טימ יז ןוא טּפַאכעגנָא יז טָאה רע רעבָא .;רהיא

 יװ ןעבילבענ זיא יז זַא ,הכ אזַא טימ שיט םוצ ןוהטעג ץעז ַא
 .ןענָאלשענוצ םעקעווצ טימ

 -לֿלענש ן'טימ םיורא דנעבַא טנייה טדהָאפ ; ...ביירש ==

 ."ןַאור זיב טינ םענַייק ראפ ךיז טזייוו ןזא גיסיירד רהוא סקעז נֹזֲע
 דנאה יד רעבָא ,רעדעפ םער ןעטלַאהענ טָאה ענירעזועס

 יקערש ְּךאֵנ ןערָאװעג רהיא זיא'ס ןוא ;; טרעטיצעג רהיא טָאה
 -נייא ייווצ יד סָאװ ,ןיימ ןעכילדנעטשרעפנוא םעד ןופ רעכיל
 זעביוהוצפיוא טנאוורעד ךיז טָאה יז .טַאהעג ןעבָאה תורוש עכאפ

 : טעשטּפעשעגסיורַא טעבענ ַא טיס טָאה ןוא ּפָאק םעד
 ,היֿמ רהעלקהע ...? ןוהט וטסליוו סָאװ ,דניירפ:'ןיימ ---

 ...ךיד טעב ךיא

 : דנעלהעפעב ןוא לוק ַא ףיוא טנָאזעגרעביא טָאה ָאבוד
 -..'! ביירש .,ביירש ==
 ןֹהֶא ,סעכ ןהֶא ,ןעניוא יד ןיא ךיילג רהיא נידנעקוק ןוא

 טָאה סע זַא ,ןעליוו ןעטרַאה  ַאזַא טימ רעּבֶא ,רעטרעוו לעדעיז

 : טצעזענוצ רע טָאה .-- ,טעטכינרעפ ,טקיררשנ יז
 ,רעה ןוא ....ןוהט ליוו ךיא סָאװ ,ןעהעז דלַאב טפעוו וד --

 ןפוא ן'ַאזַא ףיוא ....ךיא סָאװ עמלעז סָאד ןוהט טסלָאז וד ליווַּכ

 טעוװ זנוא ןעשיווצ ןוא ,?עיצ ןייא ןעבָאה עדייב רימ ןעלעזו
 .סעדילָאפ סיפע ןייז

 טפוהפעג ךָאנ ךיז טָאה יז ןוא ; ןעקָארשעג יז טָאה ָאבור
 .טסעפ ןייז

 ןעביירש טינ לעוװ ךיא .ןעסיוו ?יוו ךיא ! ןיינ ,ןיינ --
 .ןעפיוו טינ לע ךיא זיב
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 ףיז ןוא ןענישאמ-ףּפמאד יד ןעגנאגעג קירוצ ןוא ןיה ןהאבנעזייא
 יז יד ףיוא סענָאנַאוװ עדנעהעטשד-ליטש יד ןעשיווצ טהערדעג
 ַא ןוא ,?ײטנַאשזרא ןיא ןעגנאגעג זיא גוצ ןייא ,ןעסלער עגיט

 גוצ רעסיורנ ַא רהעז ןוא ; ןיעמרעשזדזַאס ןייק --- רעטייווצ
 ןעזיוועג ךיז ןעבָאה ןעלאנגיס .גרוברעש ןופ ןעמוקעגנָא זיא
 ןופ ןוא ןעוויטָאמָאקָאל יד ןופ ןעפייפ ןעמונעג טָאה'מ ,רעטפע

 עדעי ךיז ןעבָאה ןעטייז עלא ןופ .;ךאלטיימורט לאנגיס יד

 ןופ  .עסייוו .,עלעג ,ענירג ,עטיור --- ,ךאלרעייפ ןעזיוועב עלייוו
 ןופ טייהלעקנוט יד ןיא סענעשימוצ ןייא ןערָאװעג זיא סעלא
 טעוװו טָא טָא זַא טבּודעגבָא ךיז טָאה'ס ; גָאט ןעדנעהעגראפ םעד
 "ייבראפ ךיז ןענייז ןענוצ יד רעבָא ; סיוטשנעמאזוצ ַא ןערעוו
 ;עליטש טימ ןעגנאגעגקעווא ןוא ןעגנאנעגרעדנַאנַאפ .,ןעגנַאגעג
 ,רעטסניפ רעד ןיא ץיגרע גידנעדניוושראפ ,ןעננונעוועב עכייוו
 *הערד םייב טכיל עטיור סָאד סיוא לָאמַא טימ רעבָא טהעג טָא

 ,ּפעיד ןייק נוצ םעד ןופ ףייפ רעד ךיז טרעהרעד סע ,לעקריצ
 ,רהיר ַא ךיז טינ רע ןוא

 עקניציּפ ןעלאפ ןעמונעג ןעבָאה ?עמיה ןעפאלב םעד ןופ
 ,עטכייפ ַא רהעז ןייז יאדוא טעװ טכַאנ יד .ןענער ףאלעּפַאק

 ןעהעזעגסיוא םינּפ ןייז טָאה ,טרהעקעגמוא ךיז טָאה ָאבור זַא
 "םיורא טְלָאוו םהיא ףיוא יווװ ךיילג ,ט'נשקע'ראפ ןוא רעטסניפ
 ןיוש טָאה רע .טכַאנ רעדנעמוק רעד ןופ ןעטַאש רעד ןעלאפעג
 ייב .ןוהט וצ סָאװ טסואוועג ןיוש טָאה רע ,ןאלּפ ןייז טאהעג
 ן'פיוא ןוהטעג קוק ַא רע טָאה ,גָאט ןופ ןייש ןעדנעהעגסיוא םעד

 .ךיוה רעד ןיא טגָאזעג ןוא רענייז
 ....גיצנַאװצ רהוא ףניפ ---

 ןייק --- העש ןייא זיולב ; טרעדנואווחעפ ךיז טָאה ָאבּור
 םהיא ! ןוהטעגבָא ךיז טָאה ָאד סָאװ ןוא -- טינ העש עצנאג
 ןערעדנַא םעד רענייא ױזַא ךיִז ןעסע ייז זַא ,טכודעגבָא ךיז טָאה
 .גנַאל ןעכָאװ ןיוש

 ,טייצ ךָאנ ןעבָאה רימ --- ,גיצנַאװצ רהוא סקעז --
 טָאה ,טרָאװ ַא ןעדער וצ סיורא גידנעגאוו טיִנ ,ענירעוועפ

 ערהיא טימ ןַאמ רהיא ןופ גנונעוועב עדעי טקוקעגכָאנ רעטייוו
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 ייווצ טנעלעג םהיא ןעבָאה ןעקנארעג ענייז ,טייוו קעװַא ץינרע

 ריז םיפע וצ ןענעק וצ ידכ .ןרעטש ן'פיוא ןעשטיינק עפעיט

 -סיורא ןוא רעטסנעפ סָאד טנעפעעג ָאבור טָאה ,ןעטכארטרעד

 ןוא .דנעבא ןופ טפול רעשירפ רעד ןיא ָּפָאק םעד טקערטשעג

 יז .ןעביוהענפיוא ךיוא ךיז טָאה ,ענעקָארשרעד ַא ,ענירעוועפ

 ןענעוו טכארטענ טָאה ןוא ,טרָאוו ַא ןעגערפ טנאוועג טינ טָאה

 ןוא ,ּפָאק ןעט'נשקע'ראפ ןייז ןיא ,טרָאד ךיז טוהט סע סָאוװ ,םעד

 ןעטיירב םענעפָא םעד ראפ גידנעהעטש ףךיוא ,טראוועג טָאה יז

 .לעמיה

 ףיז ןעבָאה רעזייה יד .טכאנראפ ןערעוװ ןעמונעג טָאה'ס

 רעד ; סנעטאש לעקנוט יװ טלעטשענסיוא ןעטייוו רעד ןיא
 איו טימ לופ ןערָאװענ זיא ףיוה-ןהַאב םייב רעווקס רעסיורג

 ירד טָאה לָאיניטאב ןופ טייז רעד ייב לעיצעּפס .ךיור ןעווָאטעל

 עבכלעוו ןיא ,שא טימ ןעטָאשרעּפ יו ןעהעזענסיוא בורג עגנַא?

 קירב םעד ןופ ןעננַאטש יד ןעקניזניירא ןעמונעג יו ןעבָאה סע

 -הארטש עטצעל יד ןעבָאה זירַאּפ ןופ טייז רעד ןופ .ּפָאריײא'? עד

 ןופ ןעביוש יד ןיא טניישעגבָא גָאט ןעדנעהענראפ םעד ןופ ןעל

 -ניפ יד זיא ןעטנוא רעבָא .לאזקָאװ ןעטקעדענ ןעסיורנ םעד

 טינ ואוו .טכידעג רהעמ ןוא רהעמ ץלַא .ןערָאװשג טייקרעטפ

 -ַאּפ יד ףיוא ןוא ,טכיל ןעקנופ ןעזייוו ןעמונעג ךיז ןעבָאה- ואוו

 .ףאלרערזזַאנ יד ןעדנוצעגנָא ןעמ טָאה ןעמרָאפטַאלּפזרישזַאס

 -- ,טביל עסייוו ,עלעה ַא טניישעג טָאה טקנוּפ םעד ןופ ןוא

 ,נֹוצ ם'ןופ וויטָאמָאקָאל םעד ייב ּפמָאל רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,טכאמרעֿפ ןעוועגנ ןיוש ןענייז ןעריט יד  .ּפעיד ןיַיק טהעג סָאװ

 טרַאװעג רונ טָאה'מ ןוא ,ןערישזַאסַאּפ טימ לופ-סענָאנַאװ יד

 םעד ןּופ רעֿפלעהסױרַא םענרושזעד םעד ןופ ?להעפעב םעד ףיוא

 -ָאוועג זיא'ס .ןַיירַא געוו ןיא ןערהיר וצ םהיא רעטסיימ:ןָאיצַאטּפ

 רעוועריק-ןעסלער םעד ןופ לאנגיס רעטיור רעד :  לעמוט א ןער

 ןיא ןישַאמ-ףּפמאד עניילק ַא ןוא ,געוו םעד טכאמרעפ ! טָאה

 יּפ לע ָאד ןענייז סָאװ ,סענָאנַאװ יד ןעּפעלשקעװַא  ןעמוקעגוצ
 זיא סָאװ ,שינרעטסניפ .יד ןיא .ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא תועט

 "םידעפ עטרעטנָאלּפענ יד ףיוא ןענייז ,רעטכירעג ץלַא ןערָאװעג



 4 א לשמוע
 ,ןקיעיק

 קז"

 ףיפ םהיא וצ ןעּפיל ערהיא טקערטשעגסיוא ,טמראעגמוא םהיא

 ןוא ?עקע טימ ןעסיוטשענבָא ךיז ןופ יז טָאה ַאבור רעּבָא .שוק א

 .טעב םוצ ןעלאפעג רעדינַא זיא

 םינ ןיוש ריד טכַאמ טצִיא ...! ענעטאלעגסיוא ּוד ;הֵא -- -
 טינ ךימ טסָאה ,טגאזטנע רימ וטסָאה סָאװ רָאנ ןוא  ....סיוא

 רעדע ךימ טסליוו ...אברדא ...טציא ןוא .ןענעק טלאװעג

 ןעדניבוצ ןעמ ןָאק טימרעד זא 4 א ,דנעה ענייד ןיא ןעדאנניירא
 טלָאװ ךימ רעבָא ....ןעדנובעגוצ ניטכיר רע זיא ,ןָאזרעּפסנַאמ ַא

 --- ,ןערהירנָא ךיד לָאז ךיא ןעוו ,ןענידעבעל ַא טנערבעג טציא

 טע'טפרש'עג סָאד רימ טלָאװ םס ַא יװ זַא ?היפ ךיא ,הַא

 : ו .טולב ןיימ
 ,יורפ ןייז טימ ןייז וצ קנַאדעג רעד .טרעטיצענ טָאה ָאבור

 םהיא טָאה ,טעב ן'פיוא ןעגיוצענסיוא סרעּפרעק ס'נעדייב ערעייז

 ,ָאד ןוא .רעייפ-םַאלפ א טימ יו ןוהטעג ןערב .ַא לָאמַא טימ

 שינעפעיט יד ןיא ,המשנ ןייז ןופ טייקרעטסניפ ערעטיב יד ןיא

 ענױזַא ןָא םהיא טוהט סָאװ ,טפאשנעדייל טצומשעב ןייז ןופ

 טרעיובעגסיוא ,דנואוו ענעפָא ןַא .יוװ ,םיצולּפ זיא ,ןעצרעמש

 ,טיוט ןופ קנַאדעג רעד ןערָאװועג

 ידכ -- ,טגָאזעג רהיא וצ רע טָאה -- ,וטסהעטשראפ --

 ןיא ,ריד טימ ןעבעל לָאז ךיא ןעוו ןעריּפארק טינ לָאז ךיא

 רערעדנַא רעד ,רענעי ּפָאק ן'טימ ןעגעלנָא לָאז רעהירפ זַא גיטיונ
 "ראפ םהיא ןּומ ךיא ....ןעטכינראפ םהיא זומ ךיא 2

 ...! ןעטכינ

 יר גידנעגָאזרעביא ; רעכעה ןערָאװעג זיא עמיטש ס'ָאבור

 ,טכיילגעגסיוא ךיז טָאה רע .ןעסקאוועגסיוא יוװ רע זיא ,רעטרעוו

 טָאה סָאװ ,סולשעב רעד ןעוועג םהיא ראפ זיא םעד ןיא ךיילג

 "ננַאפ זיא רע .טדערענ טינ רהעמ טָאה רע .טגיהורעב םהיא

 ;רעסעמ םעד ףיוא ןוהטענ קוק ַא טָאה ןֹוא שיט םּוצ וצ םאז

 ,טָאה אבור .טעשטסילבעג טָאה לעננילק ענעפָא עטיירב ּסָאד !

 טגיילעגניירא סע ךיז ןוא רעסעמ סָאד טכַאמעגוצ ,שינַאכעמ יוו

 ןעבילבעג רע זיא ,דנעה יד גידנעזָאלבָא ,ןוא ,ענעשעק ןיא

 ןעניוא יד טימ גידנעקוק ןוא טכארטראפ טרָא ן'פיוא ןהעטש
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 היי יט אה הב היט טיט י טיש רע יט = ישי א

 יָּלֵא םער-וצ ןעבענעגרעטנוא ךיז רגענוי רעד!ןיא ךָאנ טָאה עכ
 -הענ לָאז!ס יבַא וצרעד זיולב טארייהעג ךָאנרעד טָאה ןוא ,ןעט -

 ןעפיירנעב טנעקעג טינ טָאה יז --- ,זיא טינ'ס יו ףוס ַא ןעמ

 ,לָאמַא ןופ םיאטח רַאפ טכוזחעפייא ןופ לאפנָא ןעדליוו ןימ ַאזָא

 טינ ן'תמא ןיא .טאהעג הטרח גנאל ןיוש טָאה יז: עכלעוו ףהיוא

 *נעדייל ןייק ןופ ְךָאנ גידנעסיוו טינ ,טריזילארָאמעד גידנעייז

 טוג ַא ןוֿפ דנַאטשוצ ןעניניזטסואוועב-בלַאה רחִיא ןיא ,ןעטפאש

 טָאה ,ךרניז ערהיא עלא ףיוא גידנעקוס טינ ,העונצ א ןוא לעדיימ

 ןיא בוטש ן'רעביא ךיז טפראוז רע יז ,ןאמ  רחיא טכארטעב .יז

 א ,הלָאװ א ןעהעזענ ךיז ראַפ טלָאװ .יז יװ ,חחיצר עדליוו ןײז

 זיא סָאד .? סנױזַא םהיא זיא סָאװ :.טלעוו:רעדנַא ןַא ןופ חיח

 ענירעוועס ךיז טָאה סעלא ןופ רהעמ ןוא -.סעכ רונ טיג ךָאד

 ןעהעזרעד לָאמַא טימ םהיא ןיא טָאה יז סָאװ ,ראפרעד ןעָארְׁשעג

 ןיא טרעיּפשענ זיולב: סָאד יז טָאה טייצ רהֶאי יירד ;היח ַא

 טציא ןוא .,זייוונעטייצ ןעווער ןעטקיטשרעפ-בלאה ןייז ןופ ,םהָיא

 יז ?יוװ ןוא עטעדליוזוצ .ַא ,טעק רעד ןופ .ּפָארַא היח יד זיא
 ? קילננוא ןַא ןעטיהרעפ וצ ןעגָאז םהיא יז ןעק סָאװ ..ןעסיירוצ

 -ראפ ָאּבַאר זיא ,קירוצ ןוא ןיה גידנענאּפש ,לָאמ םערעי

 יו טָאה יז .ןענירעוועס ייַּבְראַפ ,טעפ םוצ טנעהָאנ ןעננאנעגייב

 : ןענָאז וצ טנאוורעד ךיז יז טָאה ךילדנע ןוא ,טראוועגנ

 ....דניירפ ןיימ ,סיוא ךימ רעֶה ---

 -עג ףרָאוװ ַא ךיז טָאה רע .טרעהעג טינוָאנ טָאה רֶע רעֶּבָא

 םרוטש רעד סָאװ ,יורטש ַא יו ,בוטש קע ןערעדנַא םוצ ןוהט

 : .טנָארט

 ? ןוהט ךיא לָאז סָאװ 4? ןוהט ךיא לָאז סָאװ---

 רנאה רעד ראפ טּפאכעננָא םהיא עניהעוועכ טָאה ךילדנע

 : .ענר ַא תיוא טלעטשענבא םהיא ןוא

 ןיילא ךָאד ךיז בָאה ךיא .דניירפ ןיימ ,סיױא ףימ-רעח ---

 רהעמ ןיהַא ךָאה לע ךיא ןוא ....ןיהַא ןערהָאפ 'וצ טגנאזטנע

 ךיא ..!טינ לָאמ ןייק .,טינ לָאמ  ןייק ,ןערהָאפ טינ ֿ?ָאמ ןייק

 ;ךוד בעיל
 טָאה יז ,ןַאמ םעד ןעזלַאה ןעמונענ טָאה:יורפ עגנזי!יד ןוא
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 רע טָאה ץרַאה ןעכָארבעג ַא טימ ןוא ןיירא ּפָאק ןיא טקַאהעג

 : טרעמָאיעג

 ...1 ןעמ טוהט סָאוװ --
 ,טעטיוטעג טינ טציא ןיב יורפ עזעיד ןיוש טָאה רע ביוא

 -לעוו ,רעטקַארַאכ רעכאווש ןייז .,ןעטיוט טינ ןיוש יז רע טעוװ

 טינ יז טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רעכ

 ןייז טרעסערגרעפ ךָאנ טָאה ,טרָא ן'פיוא ךיילג טע'גרה'רעד

 -ַאכ ןופ טייהכאווש ַא ןעוועג יקאט ךָאד זיא סָאד ל?ייוו ,סעּכ

 רעייהט ןעוועג ךָאנ זיא םהיא זַא ,ךָאד טסייה סע ?ייוו --- רעטקַאר

 יז טָאה רע סָאװ ,רענעסאלעגסיוא רעזעיד ןופ ?ע"םינּפ סָאד
 דָאד רע ןעק רהיא טימ ןעביילברעפ .רעבָא .ןעגרָאװרעד טינ

 -ראווסיורא ,ןעביירטסיורא יז זומ רע זַא סע טסייה .טינ ךיוא

 .ןעקוקנָא טינ לָאמ ןייק ןיוש יז לָאז רע זַא ,סאג רעד ףיוא ןעפ

 ןוהטעג ּפַאכ ַא ןעבָאה ןעצרעמש ןופ םָארטש רעיינ ַא ןוא
 ןופ שינעמעלק עכילנערטרענוא ןַא טלהיפרעד טָאה רע ,ן'ָאבור

 :ךיוא ךַאז ַאזַא ףיוא רַאגָאז גיהעפ טינ זיא רע זַא ,קנאדעג םעד

 ןעלעטש וצ ןעדירפוצ ךָאנ ךיז סיוא ,סע טסייה ,טמוק ? סָאװ זיא
 ןוא רוװַאה ןייק ךיז טימ יז ןעמהענ טימ ,טייהניימעג אזַא טימ

 טינרָאג טָאה'ס יוװ ךיילנ ,ןעדעירפ ןיא ןעבעל רהיא טימ רעטייוו

 ,ערייב ףיוא טיוט ַא ,טיוט רעד רעסעב ,ןיינ ,ןיינ ? טריסאּפ

 : ! ךלַאב ,ָאד

 ׁשזַא טָאה רע זַא ,קערש ַאזַא טּפַאכעגנָא םהיא טָאה סע

 :לוק ן'פיוא ןעירשעגסיוא

 ...! ןוהט ךיא לָאז סָאװ ----

 טקוקעגכָאנ ץלא ענירעוועס טָאה ,טעב ן'פיוא גידנעציז
 עגיהור רהיא ןיא .ןעניוא ענעקָארשוצ עסיורג טימ" ןַאמ םעד

 ןיוש יז טָאה ,רבח ַא ןערהיא וצ יו ןַאמ רהיא וצ טפאשדניירפ

 ענייז גידנעהעזוצ ,ןעשנעמ םעד ףיוא תונמחר א טועיּפשעד

 טָאה רע סָאװ ,ןעוועג ?חומ םהיא טלָאװ יז .םירוסי עזָאלדנע

 טלעמוטוצ וצ ןעוועג זיא יז רעבָא ,ןעגָאלשעג ןוא טלעדיזעג יז

 -עג טינ ךיז וצ ץלַא ךָאנ זיא יז ;  ןרָאצ םענענושמ ןייז ןוֿפ
 -לעוו ,עגיצרעה-ךייוו ,עקניליטש יד ,יז .גנושאררעביא ןּופ ןעמוק

2 



 היח עגיסיֿפ-ייווצ יד 08

 -עב ,ןעטרעטסניפרעפ ,ןעכאווש רהיא ריפ רעייהעגנוא ןעוועג

 -סעטָארּפ ךילטפאשנעדייל ןעמונענ טָאה ןוא ,ןעזעוו ןעטנעיז

 : : ןעריט

 וד יו ,סענירעביא סעלא !סָאד טינ רָאנ ,ןיינ ,ןיינ --

 ! ןענָאז טינ וטסלָאז סָאד רעבָא ,ךימ ע'נרה ,ךימ גָאלש ....טסליֹוו
 ! ןעניל ַא טסגָאז וד

 ,הנַאה ס'ענירעוועפ ןעטלאהעננייא דנַאה ןייז ןיא טָאה ָאבור
 ?ייוו ,טרעּפמע ױזַא טזיב וד ? סיּפע ןעד טסייוו וד ---

 .עטַאט ןייד טינ רע זיא וצ ,לעפייווצ ןיא טסיב ןיילַא וד

 ,רנַאה יד ןעסײרסױרַא ןעמונעג ךיז טָאה יורפ עננוי יד

 פערעגניפ ענעסעגנרעפ סָאד טקרעמעב גנולצולּפ טָאה ָאבור ןּוא
 עוועניבור ַא טימ לעננעלש ענעדלָאנ סָאד --- ,רעגניֿפ רהיא ףיוא

 ןיא ןוא רענניפ רהיא ןופ ןעסירענבָארַא סע טָאה רע ,לעּפעק

 ןעטָארטוצ סַאצבָא ן'טימ סע רע טָאה סעכ ןופ לאפנָא םעיינ ַא

 ַא רעמיצ ן'רעביא ןענַאּפש ןעמונעגנ טָאה ןוא ,ענָאלדָאּפ ן'פיוא

 -רעדינא ךיז טָאה ענירעוועס .,רענענָאלשרעד ַא ,רעדנענייווש

 ן'פיוא ןעקוק פאזקרעמפיוא ןעמונעג ןוא טעב קע ן'ּפיוא טצעזעג

 -קערש א טשרעהענ טָאה סע .ןעגיוא עטנעפעעג-טיירב טימ ןַאמ

 .טייקליטש עבכיל

 זיא טונימ ַא ףיוא .ןעגנאגענרָעביא טינ זיא םעכ ס'ָאבור

 םהיא רע טָאה רעדעיוו רעבָא ,ןערָאװעג רענעלק ןרָאצ ןייז

 ענייז טימ םהיא גידנעקנירטרעפ ,תורכש ןימ ַא יוװ ,טּפַאכעגנָא

 .ןעהערד ןעמונענ םהיא ךיִז טָאה ּפָאק רעד זיב ,ןעלעוו עכילקערׂש

 ןעֿפרָאװעג ךיז טָאה ,ןעשרעהעב וצ ךיז טרעהעגנפיוא טָאה ָאבור

 -וצ םעד וצ ןעבענעגרעביא ןעצנאנ ןיא ךיז ןוא ,,רעדליוז ַא יוװ

 ךיז טָאה ןוא ,ןעמוקעננָא םהיא ףיוא זיא סָאװ ,םרוטש ןעטעשוי

 יר ןענירירפעב וצ סינפרידעב רעגיצנייא רעד ןעבעגעגרעטנוא

 א ןעוועג זיא סָאד .םהיא ןיא טעשויעג טָאה סָאװ ,עיטסעב

 ; עכאר ְּךָאנ טשרוד ןימ א ,סינפרידעב ענידלַאווענ ,עשיזיפ ןייר

 ןייק ןעבענ טינ םהיא טעוװ ןוא ,רעּפרעק ןייז טנינייּפעג טָאה'פ

 ,סינפרידעב יד ןעליטש טינ טעוו רע זיב עהוה
 ךיז ןעטסיופ עדייב טימ ָאבור טָאה ,ךיז גידנעלעטשבָא טינ
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 ןיא לָאמ סָאד רעבָא ,זלאה םייב ן'ענירעוושס ןעּפַאכוצנָא גיט
 .ןערָאװעג טרעּפמע יז

 ףיז בָאה ןיילא ךיא .טכערעגנוא טסיב וד ,תמא טינ --

 יוזא רימ טסָאה וד זא ,ךיז ןאמרעד .ןערהָאּפ וצ טנאזטנע ךָאד
 ,טסהעז וד ...ןערָאװעג זייב שזא ןיב ךףיא זא ,טדערעגנָא גנַאפ
 ןייק ,לָאמ ןייק םיוועג ןיוש טלָאװ ךיא --- טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 ! ףױרַאד ןענַאטשעב טינ לָאמ
 ,תמא םעד טנָאז יורפ עגנוי יד זַא ,ט?להיפעג טָאה ָאבור-

 רע .טכארבעג טינ גנורעטכיילרעפ ןייק םהיא טָאה סָאד רעבָא
 א ןופ יו עדארג גאטהעוו ןעכילנערטרעפנוא ןא ט?להיפעג טָאה

 טָאה ןעמ לייוו ,טסורב ןייז ןיא ןעקעטש טלָאװ סָאװ ,רעסעמ
 -יווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סָאד ןערהעקמוא טנָאקענ טינ ןיוש
 ןופ ןעטילעג ראבקנעדנוא טָאה רע ,ןאמ ןעזעיד ןוא רהיא ןעש
 ,שרעדנא ןערעוו- לָאז סָאד זא ,ןעכאמ וצ טייקגיטכעמנוא ןייז
 ַאבור טָאה ,ן'ענירעוועס דנעה ענייז ןופ גידנעזָאלסיױורא טינ ךָאנ

 טָאה ,רעט'פושיכ'רעּפ ַא יו ,ןוא רהיא וצ טכיזעג ןייז ןעניובענוצ
 טולב םעד ןיא טלָאװ רע יװ ךיילנ ,טקוקעגנייא ראיא ןיא ךיז רע
 טָאה יז סָאװ ,סָאד ןענופעג טלָאװעג ךעלרעדא עיולב ערהיא .ןופ
 רע טָאה ,ףָאלש ןופ יװ ,ךיז רעסיוא ןוא .טקעדענפיוא םהיא
 : טעשטּפעשעג

 ןעק ךיא ..,רעמיצ ןעטיור ןיא ,אדפאמ-עדזארוק ןיא --

 ַא ,ןעסלער יד ףיוא סיורא טהעג רעטסנעפ סָאד ; רעמיצ סָאה
 ...םרָאד ,סע טסייה ,רעטסנעפ ןענענטנא טהָאד טהעטש טעב
 ריד ףיוא ל?יוו רע םוראוו ,העטשרעפ ךױא ...רעמיצ ןעזעיד ןיא
 -עג טָאה רע .טנעידרעפ סע טסָאה ֹוד : זיוה סָאד ןעּבַײרשּבָא
 == ,ןדנ ןעבעג ריד ןאד ןוא סנעשָארנ ענייד ראפ ןעגרָאז טנעמ
 רעציזעב ַא ,רעטכיר ,ַא ...טנעידרעּפ טונ ץנאג סע ךיז טסָאה וה
 ! ןַאמ רעפסיורג ,רעטעדליבעג ,רעטעטכַאעג ַאזַא ,ןענַאילימ ןופ
 ןוא ,רימ גָאז ,זנ ....ןערעוו וצ ענושמ זיא'ס ,טרָאװ ןיימ ףיוא
 ? עטַאט ןייד רָאנ זיא רע זַא ,ןייז טעוװ סָאװ

 ןוֿפ ןעביוהענפיזא טייקגירעווש טימ ףיז טָאה ענירעוועס
 זיא סָאװ ,טפארק ַא טימ טּפוטשענַבָא ןַאמ םעד טָאה יז .,ץאלּפ
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 ןעק סָאד ...! טָאנ ןיימ טָאנ ,ָא ! טָאג ןיימ ,טָאּנ ,ָא --
 סָאד ...! ?עיפ וצ ןיוש זיא סָאד ! ןיינ ,ןיינ ,יוזא ןעביילב טינ

 ! ןעביילבּועּפ טינ ױזַא ןעק
 ַא יז טָאה ןוא ן'ענירעוועס טּפאכעגנָא רע טָאה גנילצולּפ

 .ןוהטעג ?עּסערט ןעקרַאטש
 הנותח רימ טימ ,ענעסַאלענסיױא ,וטּסָאה עשז םורַאוו ---

 -בִא יוזא ךימ ןיימענ זיא סע זַא ,טינ ןעד וטסייוו ? טַאהעג

 ייב ,סעט'בנג נונעג ָאד זיא עסינננעפעג יד ןיא-? ןערַאנוצ
 וד וא ,םע טסייה  ...רענייר ?עיפ זיא ןעסיווענ רעד ןעמעוו

 םוראו ...? טבעילעג טינ ךימ טסָאה ,טעטכארעפ ךימ טסָאה
 ? טארייהעג רימ טימ וטסָאה עשז

 .ננונעוועב עטמיטשעבנוא ןא טכאמעג טָאה ענירעוועס

 -קילנ ןעווענ זיא יז ? טסואוועג ניטכיר טציא ןעד סָאד יז טָאה

 ןא ןעכַאמ וצ גידנעקנעד ,טַארייהעג םהיא טימ טָאה יז תעב ,ְךיִל

 םָאד ןוהט וצ סיוא טמוק טּפֶא .םענעגנאגרעפ םעד וצ עדנע

 טרָאפ ְךָאנ זיא סָאד לייוו ,ןוהט טלָאװעג טינ טלָאוװ ןעמ םָאװ

 ; טינ םהיא יז טָאה טבעילענ ,ןיינ .גנאנסיֹוא רעטסעב רעד
 עטכישעגנ יד טינ ןעוו זַא ,ןַאמ םעד ןענָאז טלָאװעגנ טינ טָאה יז

 .יורפ ןייז ןערָאװעג טינ ןפוא םושב יז טלָאװ

 ? רהַאװ טינ --- ,ןענרָאזרעפ טלָאװענ ךיד רע טָאה סָאד --

 טלָאװעג ךיד טָאה רע ...המהב-עדנעסַאּפ ַא ןענופעג טָאה רע

 טינ ,ןערעװ טצעזעגטרָאּפ ןענעק לָאז סָאד םוא ןענרָאזרעפ

 ערייב ענייד ןופ טייצ ןיא טצעזענטרָאפ טָאה רהיא ןוא ? רהַאװ

 ןיהא ךיד רע טָאה םעד בעיל וצ {? רהַאװ טינ ,ןיהא ןעטיזיוו

 ? ןעמונעג

 ןופ ?עקָאש ַא טימ טציטשרעטנוא רעדעיוװ טָאה ענירעוועפ
 .ּפָאק

 -אלעננייא טציא ךיד רע טָאה םעד בעילוצ ךיוא ןוא ---

 ! ערנע ןַא ןהֶא ןעטלַאהעגנָא ןעטלָאװ ןעטייהניימענ עזעיד ? ןעד
 טשרע ייז ןעלעוו ,ןעקיטשרעד טינ טציא ךיד ?עוז ךיא זא ןוא

 !ןעטלַאהנָא

 -רַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז טנעה עטפּפמערקענפיונוצ ענייז
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 ןוא טייקדעימ ןופ גיטכעמנוא ,ןעלסקא יד טימ ןוהטעג שטעווק ַא
 .טײקכַאװש

 ? ןעמוקעגרָאפ ּפָאד זיא ואוו ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא --
 .ַארפָאמ-עד-אורק ןיא ---

 ןעּפיל ענייז ,טלעקַאװעג ךיז ָאבור טָאה טונימ א ןעגעג
 עלעג טצירּפשעג ןעבָאה ןעגיוא .ענייז ןופ ןוא טרעטיצענ ןעבָאה
 .ןעקנופ

 רע סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ טסלָאז וד זא ,רעדָאּפ ךיא --
 ? טביולרע ןאד ריד טימ ְךיִז טָאה

 ןעביוהעגפיוא טָאה ןאמ רעד .; ןעגעיוושעג טָאה ענירעוועס
 .טסיופ םעד

 -..ןעביולג טינ רימ טסעוװ וד --

 טנַאקעג טינ םטכעלש ןייק ריד טָאה רע ..דער ,,ךָאד-
 ? ןוהט

 ? אי

 -ָארטעג טָאה רע זא ,ּפָאק ן'טימ ןוהטענ לעקַאש ַא טָאה יז
 רעד רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה ןַאד ,טוג ןיוש זיא סָאד .,ןעפ
 גנַאפנָא ןופ ,ןעסיוו טלָאװעג ןעצנאג ןיא יז טָאה רע ,ענעצס
 ,ןענארֿפ עטסכילגעמנוא יד טימ ןעגנאנעגנָא זיא רע ןוא ;ףוס ן'זיב
 -עג טינ רהעמ טָאה ענירעוועס ;רעהרעּפ ןעטסגיצומש םעד טימ
 טנעקיילעג טינ רעדָא טנעקיילעג טָאה יז ;ןעּפיל ערהיא טנעפע

 רעטכייל ןעדייב ייז טעװ טכייליפ .ּפָאק ןופ ?עקָאש א טימ רונ

 טָאה ַאבור,העבָא .ןייז הדומ סעלא ןיא ךיִז טעװ יז ןעוו ןערעוו

 -עוועס עכלעוו ןיא ,ןעטייהלעצנייא יד ןופ ןעטילעג רהעמ ךָאנ
 ,ףלוש רהיא ריפ ןעדנעטשמוא עדנעטכיילרעפ ןעהעזענ טָאה עניר
 -ענ רענינעוו םהיא ןעטלָאװ עסינטלעהרעפ עגיטכיר .,עלַאמרָאנ
 ץלא םהיא ןיא טָאה טײהטעסַאלעגסיױוא עזעיד רעבָא .טגינייּפ

 ןאד ןוא ןעכָאטשעגנײרַא רעּפרעק ןייז ןיא טָאה ,טעהילגעגפיוא
 ןעק טציא .טכוזרעפייא ןופ ?ייפ עטעטפינרעפ יד טעוועריקעג
 "יא טעוװ ןעניוא ענייז ראפ --- ,ןעבעל טינ רהעמ סיוועג ןיוש רע
 ,דליב עכילסעה סָאד ןעבעווש רעמ

 .זייוועג א ןעסירעגסיורא ךיז טָאה טסורב ןַײז ןופ
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 ןיא ,ןעוועג הדומ ךיז טָאה יז סָאװ ןיא ,םעד ןוֿפ רעטרעטַאמ

 ,טסיופ םענעביוהענפיוא ןא טימ רהיא רעביא ןענַאטשעג ָאבור

 טינ רָאנ לָאז יז בוא ,ןעגָאלש ֹוצ יינ-ספיוא יז רעניטרַאפ ַא
 .ןעדער ןעלעוו

 -נעגנאנרעפ רהיא טבעוושענכרוד רעדעיוו טָאה רהיא רַאפ

 םָאד זיא .דנענוי רהיא ,טייהדניק רהיא ,?יוונאוד ןיא טייה

 ,סראּפ ןעסיורנ ם'ןופ רעמיוב יד רעטנוא ןעמוקענרָאפ סעֶלַא

 ? סָאלש ןיא רָאדיראק ַא ןופ ןעלקניוו עלעקנוט יד ןיא רעדָא

 ןוֿפ טכארטענ ןיוש טָאה רעטכיר-טּפיוה רעד זא ,סע טפייה

 -ונענ יז רע טָאה טוט ס'רענטרענ ן'כָאנ ןעוו ,ןאד ךָאנ רהיא

 סע ? רעטכָאט ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעניוצרע יז ןוא ךיז וצ ןעמ

 ךאלעדיימ ערעדנא יד ןעוו ,ןאד ךָאנ ןעננאפעגנָא סיוועג ךיז טָאה
 טנעלפ יז ןוא ,ןעמּוקנָא טנעלפ רע ןעוו .,,ןעפיולוצ ךיז ןענעלפ

 ,עלעדרָאמ רהיא נידנעבייהפיוא ,עלעכיימש ַא טימ ןוא ןעביילב

 ןוא ,עלעקעב ןיא ןוהט ּפַאלק ַא רהיא לָאז רע ,טראווענ יז טָאה

 ןעוו ,םהיא וצ ןעדער וצ טנאוועג טָאה ןיילא יז רונ ןעוו ,רעטעּפש

 יקאט רשפא סָאד זיא ,ןעלעוּפ םהיא ייב טנָאקענ סעלא ֿטָאה יז

 ןוא ,ןירעבַאהבעיל ןייז ןעווענ זיא יז ?ייוו ,ראפרעד רונ ,ןעוועג

 טימ ,ןעטייקכילבעיל עבלעז יד טימ טפיוקענבָא יז טָאה רע

 רעבלעז רעד ,רע --- .ךאלדיימטסנעיד טניטלַאװנרעפ ןעמ עכלעוו

 ,ּךףא ? ערעדנא עלא וצ גנערטש ןוא זייב יוזא ןעוושנ זיא סָאװ

 םהיא ןעננואווצעגנ יז טָאה חרת רעטְלַא רעד ! יײרעּפמול יד

 טסקאוו סע יװ טעטכאבָאעב טָאה ןוא ,ןעדייז ַא יו ןעשוק וצ

 ךיז טָאה ,ןערהירנָא רהיא ןָא ךיז טנעלפ ,עלעדיימ סָאד רעטנוא

 ןייק גידנעבָאה טינ ,רהיא טימ טצונעב לעסיבא לָאמ סעדעי
 .ןערעוו ניטייצ טעוו יז זיב ןעטראוו וצ דלודענ

 ,טקיטשענ סע טָאה ן'ָאבור

 ? טלא יוװ ,גָאז 4 ךילדנע ,ןעוועג ןאד וטסיב טלא יו ,ונ ---

 ...רהָאי בלַאה ַא ןוא ןהעצכעז ---

 ! ןענעיל ַא'ס ---

 טָאה ענירעוועס ? סָאװ וצ ...! טָאנ ןיימ- ...ןענעיל ןענָאז



 8 ַאלַאז ליטע
 לייק רע עמ

 ףָאנ טזיב ...גָאז ;..גָאז ...? ןעוועג ןאר וטסיב טלַא יז ןוא

 ַא רָאג רָאנ ,לעדיימ ןיילק: ַא ראג ךָאנ ,לעדיימ ןיילק ַא ךעוועג
 ? תמא טינ ,עלעדיימ ןיילק

 *ענ א טימ טצאלּפעגסיורא ענירעוועס טָאה לָאמ ַא טימ
 .ןעדער וצ טרעטשענ רהיא ןעבָאה ןערערט יד {  ןייוו

 ,..? ןושל רעד ןעמונעגבָא רהיא טָאה ! טָאג ןיימ ,טָאג =-

 וד ןעוו ,ןעוועג טלַא טינ רהָאי ןהעצ ןייק וליפַא ךָאנ ,גָאז ? ונ

 יוצ טא ....? ןעטלַא םעד ןעטלַאהרעטנוא וצ ןעביוהעגנָא טסָאה
 -עינ ןייז בעילוצ --- ,טעוװעדָאהעגפיוא ךיד רע טָאה סָאװ בעיל
 ףיז םהעַנ'ףיא רעדָא .,,לָאמ ַא ןיוש רער ,ונ - ! טייקניטכערטרער
 דג א ! ריד וצ לָאמַא רעדיוו

 שי 'צ

 - מאא טנעקעג טינ טָאה ןוא טנייוועג טָאה ענירעוועס

 ישו" טָאה ןוא דנאה יד ןעביוהעגפיוא טָאה ָאבור ; טרָאװ ןייק
 רעפטנע ןווק גידנעגעירק טינ .פעלק עשירפ טימ טּפעמוטראפ

 -נעלָאהרעדעיװ ץלא ,ּפעלק ןעזָאלעגבָא לָאמ יירד רהיא רע טָאה
 .ענארפ ןייז גיד

 גָאז ! ענעסַאלענסיוא וד ,גָאז ? ןעוועג וטּפיב טלא יו ---

 ׂ ...! ןיוש
 זא ,טלהיפעג טָאה ענירעוועפ 4 ןעלננַאר ךיז סָאװ וצ --

 רהיא ןופ טלָאװ רע .,רהיא ןופ סױרַא ןיוש טהענ המשנ רהיא
 ַא ןופ טנעה עבָארג ענייז טימ ץראה רהיא ןעסיירסיורא טנָאקענ
 .רעטייברא לאזקָאװ םענעזעוועג

 ןעמעלא ןיא ךיז טָאה יז ,ןעגיוצעג ךיז טָאה רעהרעפ רעד

 -נאש ןופ ןעגָאלשרעד לעיפ יוזא ףיוא ןעוועג זיא יז ,ןעוועג הדומ
 טעשטּפעשעג טָאה יז סָאװ ,רעטרעוו ערהיא זַא ,קערש ןוא עד
 רעד ןופ רעטנינייּפעג א ,ָאבור ןוא ,טרעהעג םיוק ךיז ןעבָאה

 ,ןעדייל ענייז ןופ ןערָאװעג ןעפיוזעב יו יוזא זיא טכוזרעפייא

 סָאװ ,םעד ךרוד ןערָאװעג ןעפורעגסיורא םהיא ןיא .ןענַייז עּכלעוװ

 ,ןעגיטעזנָא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע .טלהעצרעד םהיא טָאה יז
 ,ןעטייחלעצנייא יד וצ ןערהעקוצמוא ךיז ןעגנואווצענ יז טָאה רע

 םעד גידנעגיובוצ  .ןעגנוריסַאּפ יר ןעביירשעב ךילטקניּפ ןוא
 -ענסיוא ןא גידנערעוו ןֹוא ןעּפיל ס'רעכילקילננוא רעד וצ רעיוא
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 ןעסירעגנסיורַא רהיא ןופ ןייֵלַא טָאה ָאבור סָאװ ,ךיז ןייז הדומ

 סיּפע ,קערש א סיּפע יוװ ןעפָארטעג םהיא טָאה ,דלאוועג טימ

 ןייק רָאג ךיז טלָאװ רע יוו ,ןעהעזעגסיוא טָאה'ס .סעכילגעמנוא

 -נָא טָאה רע ,ןעלעטשרָאפ טנַאקעג טינ טייקגירעדעינ ַאזַא לָאמ

 -ענ ּפָאק רהיא טימ טָאה ןוא ,ּפָאק ן'ראפ ןענירעוועס טּפאכעג

 -סױרַא טלָאװעג ךיז טָאה יז .שיט ןופ ?עסיפ ןיא ןעקַאה ןעמונ
 רָאָאה יד ראפ טּפאכעגנָא יז רע טָאה ,טנעה ענייז ןופ ןעסייר

 -קנעב עגינייא גידנעפרַאװמוא ,בוטש ן'רעביא טּפעלשעג יז ןוא

 -יוהפיוא טלָאװעג ךיז טָאה יורפ יד סָאװ לָאמ סעדעי ןוא .ךַאל

 טָאה ָאבור ,טרעדיילשענ קירוצ טסיופ ן'טימ יז רע טָאה ,ןעב

 ,ןהייצ יד טמעלקרַאפ טָאה רע ,ןעמהטא טנָאקעג טינ טעמב ןיוש

 .החיצר עזָאלניז ,עדליול ןימ ַא סיּפע ןעמונעגנָא םהיא טָאה'ס ןוא
 טָאה ןעוויוא רענרעזייא רעד ןּוא טקורעגבָא ךיז טָאה שיט רעד

 ןעבָאה טעפוב ןופ ץיּפש םוצ .טרהעקעגרעביא טינ רעיש ךיז

 .רָאָאה עטכירעגנייא טולב ןיא טּפעלקעגוצ ךיז

 -עג ןוא עטעדליויזוצ ,ךיז וצ ןעמוקעג ךילדנע ןענייז ייז זַא

 ,ּפעלק יד ןופ עטרעטאמעגסיוא ןוא ,קערש םעד ןופ עטקיטש

 - "גצ רעדיוו ךיז ייז ןעבָאה --- ,ענעמונענוצ יד ןוא ןענעבעגעג יד
 טרעגלאוועג ץלַא ךיז טָאה ענירעוועס ..טעב םוצ זיב טּפעלשעג

 נידנעטלַאה ןוא רעיפ עלַא ףיוא נידנעציז ,ָאבור ,דרע'רד ףיוא
 -נוא .טמעהטאעג םיוק ןעבָאה בייוו ןוא ןַאמ .סמרא יד ייב יז

 ץלַא ךָאנ טָאה'ס ןוא קיזומ יד טרעהעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ןעט

 .רעטכעלעג רעדנעגנילק רעגנוי רעד טכ?יהענ

 ַא יז טָאה ןוא ן'ענירעוועס ןעביוהעגפיוא בָארג טָאה ָאבור
 ,?עטנעוו םוצ גידנעשטעווקוצ יז ןוא ,טעב ן'פיוא ןוהטעג ףרָאװ
 רעד טימ בייוו סָאד גידנעטלַאהוצ ןוא עינק יד ףיוא גידנעהעטש
 ןיוש יז טָאה רע .ןעדער ןעמענ טנעקעג ךילדנע רע טָאה ,דנַאה

 גידנעבָאה ,ןענארפ טימ טרעטאמעג יז טָאה רע ,ןענָאלשעג טינ

 .תמא םעד ןערעוו וצ רהָאוװעג טשרוד ענידלַאוװעג ַא

 ...! ענעסאלעגסיוא וד ,םהיא טימ טבעלעג וטסָאה ,ָאזלַא --
 ...ןעטלא םעד טימ טבעלענ טסאה וד ,רימ סע גָאז ,רימ סע גָאז
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 1 . אלַאו לימצ

 םהיא ןעגנואווצעג יז טָאה רע .,םהיא רַאפ ארומ סיוא ,םינּפ
 .ןעניוא יד ןיא ןעקוק

 ,טבעלעג םהיא טימ טסָאה ,הדומ ךיז ייז --
 ,טנעה ענייז ןופ טשטילגעגסױרַא ּךיז טָאה ענירעוועס רעבָא

 'טימ .רהיט רעד וצ ןעפיול טלָאװעג ןוא ןוהטענ סיר ַא ךיז טָאה
 ענעביוהעגפיוא טימ רהיא ןעבעל ןעוועג ָאבור זיא גנירּפש ןייא

 -ינא יז רע טָאה ןעטעדליוויוצ א ןופ יו ץעז א טימ ; ןעטסיופ

 יז ןוא רהיא וצ וצ זיא ,שיט םייב ,דרע'רד ףיוא ןעּפרַאװעגרעד

 ןענעג ,ןעפיול ןענָאק טינ ןיוש לָאז יז ,רָאָאה יד ראפ טּפאכעגנָא

 א וצ םינּפ א ,דרע רעד ףיוא ןענעלעגנ יוזא ייז ןענייז טונימ א

 -קערש ַא ןערָאװעג זיא'ס  .טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז ןוא ,םינּפ

 ןוא ןעגניז סָאד טרעהרעד ךיז ןעבָאה ָאד ןוא ,טייקליטש עכיל

 םוצ טָאה ָאנַאיּפ רעייז ןוא ,ןרעווָאד סנייליירפ יד ןופ ןעכַאֿפ

 -עג םעד ןערעהרעד טנָאקענ טינ טָאה'מ זַא ,טּפָאלקעג יוזא קילג

 -עדעיל עשרעדניק ןעגנוזעג טָאה ַארַאלק .ס'ָאבור יד ייב געלש

 ן'םיוא תוחכ עלא טימ טרינאּפמָאקקַא רהיא טָאה עיפָאס ןוא ,ךַאל

 .ָאנַאיפ

 ...טבעלעג םהיא טימ טסָאה ,הדומ ךיז ייז ---
 -- ,ןענעקייל וצ טנַאוועג טינ רהעמ ןיוש טָאה ענירעוועפ

 .ןעגיוושעג רָאנ יז טָאה

 טבעלעג טסָאה וד זא ,הדומ ךיז ייז ,ןעמָאנ סעטָאג ןיא ---
 ,רעסעמ א ןיירַא ריד ךעטש ךיא רעדָא ,םהיא טימ

 טָאה ענירעוועס --- ,טיוט ףיוא טע'נרה'רעד יז טלָאװ ָאבור

 ן'תעשב ,רעהירפ .ןעגיױא ענייז ןיא טקרעמעג רהָאלק סָאד טָאה

 ןוא ; רעסעמ ענעפָא סָאד טקרעמעב שיט ן'פיוא יז טָאה ,ןעלַאּפ

 רהיא ןוא ףראש עדנעשטפסילב יד ןהעזענ יו ךיוא טציױא טָאה יז

 .דנאה יד סיוא םעד וצ טקערטש ןאמ רעד זא ,טכודעג ךיז טָאה

 ןענייז תוחכ יד ,טאמ יוזא טלהיפרעד לָאמ ַא טימ ךיז טָאה יז ןֹוא

 א ןעמענ זומ סע זא ,טלהיפעג טָאה יז ןוא ןעננאנעגסיוא דחיא

 .טגנידעבנוא ףוס

 ...אי ...תמא זיא'ס ...! ּפֶא ךימ זָאל ---

 רהיא .סעדנעפיוטשבא ,סניוזא סיּפע ןעהעשעג זיא ָאד ןוא

 א, א
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 נטעטעטשקטעטטטמאטטש יש

 .א .ּפַאלק ַא רַאפ ארֹומ סיוא םינּפ סָאד ןעלעטשרַאפ וצ ךיז ,ּפָאק
 -רעפ ןייא ,טקאפ רעדנעטיירעבנוא ,רענידרינו םינ ,רעקניניילק
 :טנַאזענסױרא םהיא טָאה לערענניֿפ םעד ןענעוו ןענעיל רענעסעג
 טונימ עגיצנייא ןייא ..רעטרעוו עצרוק ןיא תמא ןעצנַאנ םעד
 רעדיילש א יורפ עננוי ןייז םָאה ָאבור .וצרעד נונעגנ ןעוועג זיא

 -יוװ ןעטסיופ יד טימ ןעּפַאלק ןעמונעג יז ןוא טעב ן'ֿפיוא ןוהטעג
 =ניפ ַא טימ יז רע טָאה רהָאי יירד יד ןיא ,טנָאקענ טָאה רע רונ

 ט'תיממ/עג ,ןעגָאלשעג יז רע טָאה טציא ןוא ,טרהירעגנָא טינ רעג

 עטנוזעג טימ עיטסעב ענעגושמ ַא יװ ,דליוו ,טרוכשראפ יו

 .םענָאגַאװ עצנאג טקורעגרעביא לָאמ ַא טָאה סָאװ ,טנעה

 וה ! ענעוָאלוצ וד ,ךא ! טָאנ ןיימ ,וינוטָאנ ;ְךַא --
 ..! טבעלעג ...! טבעלענ םהיא טימ טסָאה

 זיא ,ןעכָארּפשענסױא טָאה רע סָאוו טרָאוו ןעדעי טימ ןוא
 ,טרָאװ ןעדעי טימ ,ןוא ,סעכ ןיא דליוו רהעמ ּךָאנ ןערָאװעג רע

 -רעוו יד טלָאװ רע יוװ ךיילנ רעקרַאטש ךָאנ ןענָאלשעג יז רע טָאה
 ,רהיא ןיא ןענָאלשניירא טלָאװעג רעט

 ןיימ ,ךא ...!טזָאלענרעביא טָאה רעטְלַא רעד סָאװ ---

 טימ טבעלענ טסָאה ..! ענעזָאלוצ וד ,ְךֹא ...! טָאג ןיימ ,טָאג
 ...םהיא טימ טבעלעג ...! םהיא

 ןעקורט םהיא זיא סע ; סעכ רעד טקיטשעג טָאה ן'ָאבור

 טינ רהעמ ןיוש טרָאװ ןייק טָאה רע ןוא זדרלאה ןיא- ןערָאװעג
 -עס זא ,טרעהרעד רע טָאה טציא טשרע .,ןעדערפיוא טנָאקעג
 טָאה יז .'ט י ג, טגָאז ,ּפעלק ענייז ןופ תוחכ ןֵהֶא ,ענירעוו

 טָאה יז ןוא ,ןעוװעטַאר וצ ךיז יו ?עטימ רעדנא ןייק ןענופעג.טינ

 רהיא ןוא .ןענע'גרה/רעד טינ יז לָאז רע ידכ רונ .טנעקיילעג

 ן'ָאבור ייב טָאה סָאד --- ,תונשקע עשירעגגיל רהיא ןוא ןזיוועג
 ,דנַאטשרַאפ ןעּפָארט ןעטצעל םעד טביורעגקעװַא; רָאג

 ..,טבעלענ םהיא טימ טסָאה וד ,הדומ ךיז ייז ---
  ןייג ,ןיינ ---

 ןעביוהענפיוא יז טָאה .סמרא ענייז ןיא ןעמונעג יז טָאה רע
 סָאד טעב ןיא ןעבָארנרַאפ ןענַאק טינ לָאז יז זא ,ןעטלַאהעג ןוא
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 29 ַאלָאז ליטע

 יז זא ,ענימ ַא ןעכַאמ ,ןעכַאלוצ וצ ךיז גונעג ןעוועג רהיא טלָאװ
 טינ ,ט'ןשסע'רעפ ךיז טָאה יז רעבָא : ןעגָארטוצ ןעוועג זיא
 .טשינרָאג גידנעהעטשרעפ טינ ןוא ,ךיז גידנעשרעהעב

 ,טגָאזעג טינ לֶאֵמ ןייק ריד בָאה ךיא ,דניירפ ןיימ ,ןיינ

 .רעטומ ןיימ ןופ ךיא בָאה ?ערעגניפ סָאד זַא
 ןוא טכיזעג ןיא ןוהטעג קוק ַא רהיא ָאבור טָאה גנופצולּפ

 .ןערָאװעג סאלב ךיוא זיא
 גד ? טגָאזעג טינ לָאמ ןייק הימ טסָאה וד ! סָאװ --

 ןייק ךיוא העז ךיא ..טגָאזעג לָאמ גיצנאווצ רימ סע טּסָאה
 -עג ריד טָאה רעטכירדטּפיױה רעד סָאװ ,םעד ןיא טינ סטכעלש
 ןעכאז ערעדנא לעיפ ךָאד ריד טָאה רע --- ,?ערעגניפ סָאד טקנעש
 9 רימ ןופ ןעגרָאברעּפ סע וטסָאה םוראוו רעבָא ...טקנעשעג ךיוא
 ןייד ןופ גידנעלהעצרעד ,ןעגעיל ַא טגָאזעג רימ וטסָאה םוראוו
 ? רעטומ

 ...רעבעיל ןיימ ,רעטומ ןיימ ןופ טגָאזעג טינ בָאה ךיא ---
 ...תועט א טסָאה וד

 .טאהעג טינ ןיז ןייק טָאה טיײקטרַאּפשעגנייא ןימ ַאזַא
 ןאמ רהיא זא ,ךיז טבָארגעב יז זא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ענירעוועס
 רהיא ןעטכיררַאפ טלָאװעג טָאה יז ,עלעעז רהיא ןיא רהָאלק טזעל

 יד :; ןעלַאפרַאפ רעבָא ,רעטרעוו יד ןעּפַאכ קירוצ ,רעלהעפ

 יז וא ןוא ,יז ט'רסמ םינּפ רהיא זַא ,טלהיפעג טָאה ןורּפ עגנוי
 ןיא טלעק א .ןעליוו םענעגייא ערהיא ןעגענ הדומ ךיז זיא
 -עג ןעבָאה סעיסלואוונָאק עזעוורעג ; םינּפ ןיא ןיירא רהיא

 טימ זיא ,רענעקָארשרעדי א ,ןאמ רהיא ןוא .ןעּפיל ערהיא טּפוצ

 םהיא טָאה טולב סָאד יו ךיילג ,טיור-םאלפ ןערָאװעג לָאמ ַא

 ן'ענירעוועס טָאה רע ; ןערעדָא יד ןופ ןעצירּפשסיורא טלָאזעג
 ןעניוא יד טלעטשעגנָא רהיא ףיוא ןוא טנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא
 יז סָאװ ,סָאד ןעהעזרעד וצ קילב ןעדנעשזדנָאלב רהיא ןיא ידכ
 .ליומ ן'טימ ןענָאזסױרַא טלָאװעג טינ טָאה

 ןיימ --- ,טלעמרומענ םיוק רע טָאה --- ! טָאג ןיימ ,טָאג --
 ! טָאג ןיימ ,טָאג

 םעד ןעגיובעגנָא טָאה ןוא ןעקַארׂשרעד ךיז טָאה ענירעוועס
' 
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 ךיא !...  ךיד טעב ךיא ,הורוצ ךימ זָאל ...ןיינ ,ןיינ ---
 ןיילא ןופרעד קנאדעג רעד רונ רעבָא ,םוראוו -- טינ ןיילא סייוו

 טכער טינ זיא'ס ...ארומ ַא ףױרַא רימ ףיוא טציא טגנערב

 : ...יוזא

 ָאבור .טעב קע ן'פיוא ןעלאפעגרעדינא עדייב ןענייז ייז
 רע יו ךיילנ ,םינּפ ן'רעביא טנאה ן'טימ ןוהטעג רהיפ ַא טָאה -

 : ,םהיא ןיא רעייפ ןעדנערהעצרעפ םעד ןעליטשנייא טלָאװעג טלָאװ

 יורפ עננוי יד טָאה ,גיטפנינרעפ ןערָאװעג זיא רע זא ,נידנעהעז

 -ענענ שוק ןעקרַאטש ַא םהיא טָאה ןוא ןעניובעגנָא ךילטרעצ ךיז

 םהיא טבעיל יז ןא ,ןעגייצ וצ םהיא םוא ,קאב רעד ןיא ןעב

 ,גירנענייווש ,ןעסעזענ יוזא ייז ןענייז טונימ ַא ןענענ .טרָאֿפ

 ס'יורפ רעד ןעמונעגנָא טָאה ָאבור .ןעניהורעב ךיז גידנעלעוו

 -- ,לערענניפ ןעטלא םעד טימ טלעיּפשענ ךיז ןוא טנאה עקניל

 ענירעוועס ןעכלעוו ,לעּפעק ענעניבור א טימ לעננעלש ענערלָאנ ַא

 ,לעגניר הּפֹוח סָאד יוו רענניפ ןעבלעז םעד ףיוא ןעגָארטעג טָאה

 .רהיא ייב לערעגניפ סָאד ןעהעזענ גידנעטש טָאה רע

 -נוא ,ןוהטעג גָאז א ענירעוועס טָאה --- ...לעגנעלש ןיימ ---

 -עב ןאמ רהיא זא ,גידנעקנעד ,ףָאלש ןופ יװ ,טייהרעטסואוועב

 -ניהטיונ ענידלַאװעג א גידנעלהיפ ןוא ,?ערענניפ סָאד טכַארט

 -עד-אורק ןיא טקנעשעג רימ סע טָאה רע --- .ןעדער וצ טייק -

 ,רהָאי ןהעצכעז ןעדָאװעגנ טלא ןיב ךיא ןעוו ,ַארפָאמ

 ,ֿפָאק םעד ןוהטעג ביוה א גנורעדנואוורעפ טימ טָאה ָאבור

 ...) רעטכיר-טּפיױה רעד ...? רעוו ---
 ,ןוהטענ קוק א םאזקרעמפיוא רהיא ףיוא טָאה ןַאמ רעד ןעוו

 יווז ,ט?היפרעד טָאה יז .טּפאכעגפיוא יז ענ'רעוועפ ךיז טָאה

 יז ; טלעק ַא טימ יוװ םהענ ַא ןעבענעג סע טָאה ןעקאב ערהיא

 -ענ טינ רעטרעוו ןייק טָאה יז רעבָא ,ןערעפטנע טלָאװענ טָאה

 .טצרַאטשרעפ יו ןערָאװעג זיא יז ; ןענופ

 -טרָאֿפ טָאה --- ,טגָאזעג נידנעטש רימ ךָאד טסָאה ֹוד ---

 ,רעטומ ןייד ןופ וטסָאה לערעגניפ סָאד זא --- : ןַאמ רעד טצעזעג
 ענירביא יד ןעטכיררעפ טנָאקענ ענירעוועס ךָאנ טלָאװ ָאד

 סע .טּפאכענסיורא רהיא ייב ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעטרעוו רָאָאַּפ
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 יי הי =

 ,עזייר טסול עכילהערפ ַא טכאמעג ךיז טָאח'ס עכלעוו ןופ ,עזייר
 יעגניירא יז טָאה ,ןעטולב יד טציהוצ רהיא טָאח סעּלַא סָאד --

 עג ךיז טָאה ,טגאזטנע יז טָאה ךָאד ןוא .רעביפ א ןיא ןעּפרָאוװ -
 ןופ לעטנעװו ן'ראפ טנעה יד טימ ךיז גידנעּפַאכנָא ,טלעגנַאר
 -עב גידנעייז טינ ןיילא ,קערש טימ ךיז טלעגנַארעג -- ,טעב

 .יוזא זיא סָאד סָאװ רַאַפ טפואוו
 ! טינ ליוו ךיא --- ,ןיינ ,ןיינ =--

 ענייז טזָאלעגּפָא טינ טָאה ,רעייּפ א יוװ גידנענערב ,ָאבור :
 ןיא רע ; טרעטיצעג טָאה רע ; טנעה עקסנַאיבָארג ,עסיורג
 : .ןעסיירעצ וצ יז ןעוועג טיירעב

 ךָאנרעד ןעלעוו רימ ! ןעסיוו טעוי רעוו ,וד עלערַאנ ==

 .ןעוועג יו ןעטעברַאפ קירוצ
 ייב ,ענרושזעד ןייז רווַאה ןיא םייה רעד ןיא טנעלפ רע ןעוו

 .נאטטימ ָךָאנ ,ןוהט בעילוצ ךילנהעוועג םהיא יז טנעלפ ,טכַאנ

 טגעלפ יז ,ןעגינעגרעפ ןעּפאנק א טקנעשעג סָאד טָאה ןיילא רהיא
 יֵפָאנ ףילדניירפ םהיא ,ןוחטוצ בעילוצ םהיא ןייז טיירעב רעבָא
 זיא ,ָאד ,טנייה רעבָא .םהענעגנא ןייז םהיא לָאז סע יבַא ,ןעּבענ

 זא גידנעריּפש ,ףיז רעסיוא ןעוועג סרעדנָאזעב רָאג סיּפע ָאבוה
 -עג ןעצנאנ ןיא ,רעבעיפ ןייא ןיא ךיוא זיא ןיילא ענירעוועס

 ןיא לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ ,טפאשנעדייל עשיזיפ ַא ןופ ןעגנַאפ

 ןופ ריִּלֶאֹק םעד ןופ ןעגיוא ערהיא .טקרעמענ טינ רעהירפ רהיא
 םעד רעביא רעלעקנוט ןעהעזענסיוא ןעבָאה םולבנרָאק רעד

 ןעּפיל עלופ ערהיא ןוא  רָאָאה ערהיא ןופ ןעטאש ןעצרַאוװש

 רַאפ ; טכיזעג ןעדנור םהענעגנא רהיא ףיוא טנערבעג ןעבָאה
 טינ רָאנ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,יורפ א ןעוועג טציא זיא םהיא
 ? ךיז יז טנַאזטנע עשזסָאװ רַאפ ,טנָאקעג

 ךֶאנ ךָאד ןעבָאה רימ ? טינ סָאוװ רַאפ ,גָאז ,רעבָא ---
 ...טייצ גונעג

 ,טיירטש םעד ןיא ןוא טייקכילטסננא ןימ א ןיא ןאד ןוא
 ןיילא יז יוװ ךיילג ,רהָאלק ןעוועג טינ ןיילא רהיא זיא רעכלעוו
 -צרעמש יוזא ענירעוועס טָאה ,טנעקעג טינ טציא זיב ךיז טלָאװ
 .ךיז וצ ןעמוקעג זיא ָאבור זַא ,ןוהטעג יירשעג ַא ךיל

 א
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 הייטס דש

 םעד רַאפ טקעטשעגבָא ײרעּפַאלק עטקיטשרַאפ ַא טימ ךיז טָאה
 -רַאפ ןיילַא טָאה רעֶטייֵברַא יד ףיוא רעסאּפפיוא רעד ןוא ,נוצ
 סענָאגַאװ יד ןעטלַאה סָאװ ,סרעמַאלק יד ןופ ןעפיורש יד טהערד
 ןערָאװעג ןעניוצרַאפ ?עמיה רעד זיא וצ לָאיניטַאב וצ ,ןעמַאזוצ
 -ייה יד טלעטשרַאפ סָאװ ,ךיור רעיורג א יוװ ךיילנ ,סנעקלָאװ טימ
 יז ןעהיצ סָאװ ,סעיניל-ןהאב יר ףיוא טזָאלעגּפָארא ךיז טלָאװ ,רעז
 רעזעיד ןיא .סנעטייוורעד ןיא ןוא;רעכָאפ א ןיא ךאלעקעטש יד יו
 ןעהערדמורא ןייא ןיא ךיז ןעֶטְלַאה טייהלעקנוד עגיר'תושמשהזזיב
 יד ףיוא דנענענמוא םעד וצ ןעהעג סָאװ ,ןענוצ ענעדעישרעפ יד
 -וורנ יד ןופ רעכעד ערעטסניפ יד רעביא ןוא .סעיניל עניטרָא
 ,זירַאּפ םענערָאװעג רעטסניפ םעד רעביא ,ןעלַאזנָאװ עטקעדעג עס
 .ךיור ןעללענ-טיור רעקיטש יד טזָאלוצ ךיז ןעבָאה

 -ענ ענירעוועס טָאה --- ! ךאמעג ךימ זָאל ,ןייג ,עשז-ןיינ ---
 .טלעמרומ

 ךָאנ יז ָאבור טָאה ,טרָאוװ ַא רהיא גידנערעפטנע טינ רעבָא
 -ַאװ יד טנערעגפיוא טָאה םהיא ; ךיז ןִצ טקירדעג רעקרַאטש
 -מורא ןעטלאהעג טָאה רע סָאװ ,רעּפרעק ןעגנוי םעד ןופ טייקמער
 ,ט'רוכשרַאפ יוו םהיא טָאה ענירעוועס ,סמרַא ענייז ןיא ןעמונעג
 טָאה יז ןעוו ,ךיז רעסיוא ןערָאװעג ךילצנעג ןיוש זיא רע ןוא

 טָאה רע .ןעהערדוצסיוא ךיז םהיא ןופ ידכ ןעניובענסיױא ךיז
 סָאד ןעניובנעללע ן'טיִמ ןוא ,רעטסנעפ םעד ןופ ןעסירעגקעווַא יז

 -יַל ס'ענירעוועס ְךָאנ טגָאיעג ךיז ןעבָאה ןעּפיל ענייז ,טכַאמרַאפ

 ָאבור .טּפאזעגנייא ךילטפאשנעדייל ייז ןיא ךיז ךילדנע ןוא ,ןעּפ
 ,טעב םוצ ןעניוצעג יז טָאה

 טָאה --- ,םייה רעד ןיא טינ ךָאד ןענייז רימ ,ןיינ ,ןיינ ---
 טינ ,ךיד טעב'כ ,העז --- ,ןעטעבעג םהיא ייב ענירעוועפ ְּךיִז
 !בוטש ר ע ד ןיא טינ ,ָאד

 ןופ טמרַאוװ-וצ ,עט'רוכשראפ א יוװ ןעוועג ךיוא ןיילא זיא יז
 עטפאהרעביפ רהיא ןופ רַאגָאז ךיוא ןוא געוו םעד ןוא ןעסע םעד
 -נָא ?עיפ וצ ,בוטש יד .,זירַאּפ ןיא ןעסַאנ יד רעביא שינעגָאי
 -?ַאווענ ךָאנ ךיז ןעבָאה סֶע ןעכלעוו ףיוא ,שיִּש רעד ,טצייהעג

 ?עקיטש עטעטרַאוורענוא יד ,קיטְשירּפ רעייז ןופ ךאלקיטש טרעג
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 ףיז ןעצנאג ןיא רעהירפ טלָאװעג סיּפע טלָאװ יז יו ,רעבָא

 ,בוטש ןיא ןעמָארפיוא לעסיבַא ךיז טמהענ יז רעדייא ןעניהורעב

 טימ טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ וצ יורפ עגנוי יד זיא

 ,רעפעמ סָאד טגעלעגקעװוַא .ָאבור טָאה ָאד .סנעניובנעללע יד

 ם'ןופ ןעביוהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה ןוא ,עקלויּפ יד טנעלעגקעווַא
 טָאה רע .,ןעמונענמורא ?יטש יז ןוא בייוו ןייז וצ וצ זיא ןוא שיט

 דרָאב ןייז טָאה ,דנעה עדייב טימ ןעטניה ןופ ןעמונעגמורא יז

 ,ןערהיא וצ ּפָאק ןייז טנעלענוצ ןּוא ?עסקַא רהיא ףיוא טרַאּפשעגנָא

 -סנעפ ןיא טקוקעג עדייב ןעבָאה ןוא טרהירעג טינ ךיז ןעבָאה ייז

 .רעט

 ןענישַאמ-ףּפמאד עדנערירוענַאמ עניילק יד ןעבָאה ןעטניה

 ךיז ןעבָאה ייז ; קירוצ ןּוא ןיה ךיז ןעהערד ןייא ןיא ןעטלַאהעג

 ,סעט'תיבהי ?עב עקנילפ ,עטוג יוו ,שער ןהֶא טיײברַא רעייז ןוהטעג
 ןעוו טינ ןעוו זיולב ןוא רעדער יד ןופ שיור םעד גידנעליטשנייא

 ,ןוהטעג זָאל א ךיז טָאה ייז ןופ ענייא ; גידנעפייפרעטנוא טכייל

 טכארבעג טָאה ןוא ,ּפָארייא'ל עד קירב םעד רעטנוא רעטנורא זיא

 ןופ סענָאגַאװ עטעּפעשטעגבָא יד ןעסלער עיירפ יד ףיוא ןערהיפוצ

 ךיז יז זיא קירב טייז רענעי ןופ טרָאד ןוא .גוצ רעליוואורט םעד

 -עג טשרָאקָא זיא רעכלעוו ,ןיטָאמָאקָאל 8 טימ ןעננאגעגרעדנַאנוּפ

 ,םירבא ענעלהָאטש ןוא ענעשעמ עדנעצנַאלג טימ ,ָאּפיד ןופ ןעמוק

 ,רעכילהערפ ַא ןוא רעשירפ ַא ,רעדנעזייר רעמַאזנייא ןא סיּפע יוװ

 ויטָאמָאקָאל רעד .,ןיירא געוו ןעטייוו ןיא קעװַא ךיז טזָאל סָאװ

 ייווצ ,רעוועריק-ןעסלער םעד ייב טָאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה

 רענעי ןוא ,גנאגכרוד ןעיירפ טרעדָאפעג ,גידנעוהט ףייפ עצרוק

 -ראפ ןעמָאקלָאפ א וצ ןעסלער יד ןעטיבעגנרעביא ךיילנ םהיא טָאה

 טּפיוה יד ןופ ןָאיצנאטס רעד ןיא ןענאטשעג זיא סָאװ ,גוצ ןעניט

 טהעג סָאוװ ,ּפעיד ןייק גוצ רעד ןעוועג זיא סָאד ..ןעיניל-ןהַאב

 ןערישזַאסַאּפ עגנעמ יד .ףניפ ףיוא טונימ גיצנאווצ-ןוא-ףניפ ּפָא

 יד ןופ ןעשיור סָאד טרעהעג ךיז טָאה'ס ; טלייאעג ךיז ןעבָאה

 יד ; שזַאנַאב םעד גידנערהיפוצ ךאלענעוו-דנעה יד ןֹופ ךעלדער

 -אפ-רעייפ יד טּפוטשעג ערעדנא יד ךָאנ ענייא ןעבָאה רעטייברַא
 ןעגָאװ-ליױק ןייז טימ וויטָאמָאקָאל רעד  ,סענָאנַאװ יד ןיא ןענ
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 טכַאמ סָאװ ,קנאדעג א ןײרַא ּפָאק ןיא םהיא טמוק םיצולּפ

 .ןעכַאל םוצ םהיא

 .וד זא ,ןעניימ טינ לָאז'מ ,ארומ רָאג א וטסָאה יצ ---

 טלהעצרעד ןעטלַא םעד ןֹופ ,ךָאד טסייוו .,.? רעטכָאט ןייז טסיּב

 יוזא סיוא טהעז רע סָאװ טינ קוק --- ,םישעמ ענהעש ןָא ךיז ןעמ

 ,טבעלעג ְךָאנ טָאה בייוו ןייז ןעוו זא ,טנָאז'מ .זייא יו טלַאק

 ןוא ,זיוה ןיא ןיטנאנרעבונ ןייז יא טזָאלעגכרוד טינ ךיוא ְךע טָאה

 וצ נָאי ַא טנייפ טינ ךיוא ןאמ'הרבח רעטלַא רעד טָאה טציא וליפַא

 וד זא ,סָאװ זיא ,רעניימ וינוטָאנ ,ָאט ...ןעיורפ ּךָאנ ךיז ןֹוהָט

 ! רעטכָאט ַא ענייז ןייז יקַאט ןיוש טסלָאז

 -ַאלפ ַא טימ ,םעכ טימ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ענירעוועס

 רנעשטסי?ב ןעניוא עיולב ענעקָארשרעד ערהיא טימ ,םינּפ ןעדנעמ

 - .רָאָאה עצראווש ערהיא ןופ עסאמ ערעווש יד רעטנוָא

 וד זא ,טינ ליוו'כ ...! רעטכָאט ןיַיז .! רעטכָאט ןַײז ---

 ןעד ךיא ןָאק ! טסרעה וד --- ,סַאּפש ןעכאמ טימרעד ךיז טסלָאז

 רעבָא ...? םהיא ןיא ןעטָארענ ןעד ךיא ןיב 4? רעטכָאט ןייז ןייז

 ְךיא .שרעדנא סיּפע ןופ ןעדער רימָאל ;  גונעג ןייז ןיוש לָאז ---

 רעסעב ?יוו ךיא לייוו ...רַאפרעד ןערהָאפ טינ ?יװנַאוד ןיא ליוו

 ;רוװַאה ןיא קירוצ ריד טיימ ןערהָאּפ

 .יורפ יד טניהורעב ןוא ,ּפָאק ן'טימ ןוהטענ גיינ ַא טָאה ָאבור

 ךיז טָאה רע ...ןערעגרע טינ יוזא ךיז לָאז .יז יבא ,טוג ,טוג ונ

 -עס- ןעהעזענ טינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה רע ,טלעכיימשענרעטנוא

 -ענ יוזא רהיא ףיוא סָאד טָאה אמתפמס .,זעוורענ יוזא ן'ענירעוו

 טָאה ,ןייז ?חומ רעבָא םהיא לָאז יז זא .ןייוו רעסייוו רעד טקריוו

 טכארטעב סָאד ןוא רעסעמ עיינ סָאד דנאה ןיא ןעמונענ רעריוו רע

 ,ןעזייוו וצ םוא ,נידנעשיוי סָאד גיטלעפגרָאז ,ןענינענרעפ טימ

 יד ןעדיינש ןעמונעג ךיז ָאבור טָאה ,ףלח א יו ףרַאש .זיא'ס זא
 .לענענ

 ענירעוועפ טָאה --- ...ףניפ ףיוא לעטרעיפ ַא ןיוש זיא'ס --

 ןוא -- .קוקוק ן'טימ רענייז ן'ראפ ךיז גידנעלעטשבָא ,טגָאזעג
 ןוהט טכארט ַא ךיוא ףראד'מ ...ןעגרָאזעב וצ סיּפע ךָאנ בָאה ךיא

 .גוצ רעזנוא ןופ
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 טינ ייז לָאז ךיא סָאװ ,סָאלש ןיא רעמיצ רעדָא רָאדירָאק ןייא
 .ןעגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןעהעז ןענָאק

 טכַאמרַאפ טָאה יז ; ןערָאװעג ןעגיװשנַא זיא ענירעוועס

 םינּפ ןעטמַאלפרַאפ ןעטנערעגפיוא רהיא רעביא ןוא ; ןעגיוא יד

 סָאװ ,םעד ןופ ןוא ןעגנורעניארע עזעיד ןּופ רעטיצ ַא רעבירַא זיא

 -עג יז זיא טונימ ַא ןעגעג ,ךיוה רעד ןיא טגָאזענסױרַא טָאה יז

 ןעבָאה ןעּפיל ערהיא זיולב --- ,גנונעוועב םוש ןהָא ןעציז ןעבילב

 -נָאק א רהיא טָאה גידנעליוו טינ יו ךיילג ,טרעטיצעג סָאװטע

 ו .ןעלקניוו-ליומ יד ראפ ןעגיוצעג עיסלואוו
 טָאה --- ..,ריד וצ טוג ןעוועג קפס ַא ןהֶא זיא רעטלַא רעד--

 ףיד טָאה רע --- .עקלויל ןייז גידנערעכיוררַאּפ ,טגָאזעג ָאבור

 החגשה טוג ךָאנ טָאה רע רונ ,ןייליירפ א יװ ןעניוצרע רונ טינ

 ןעבָאה רימ זַא ןוא ,ןעשָארג רֶאָאֹּפ עמירָא ענייד ףיוא ןעבעגעג

 ךיא .טליפענסיוא ןהעש ךָאנ עמוס יד רע טָאה ,טַאהעג הנותח

 ןיא רעביא סיּפע ךָאנ ריד טזָאל רע זַא ,ןופרער טינ ןיוש דייר

 .טלהעצרעד ןיילא רימ ס'טָאה רע --- הָאוצ !ייז

 יד רעטנוא יו טדעדעגסױרַא ענירעוועס טָאה -- ,ַאי --

 --- ,וצרעד דנַאל סָאד ןוא אדפָאמדעדיאורק ןיא זיוה סָאד --- ,ןהייצ

 -סיורַא לָאמ ַא ןיהַא ןענייז רימ .ןהאבנעזייא רעד טהעג טרָאד

 ! םעד ףיוא טינרָאג ןעכער ךיא רעבָא ..;ךָאוו א ףיוא ןערהָאפעג
 רע זא ,תוחכ עֶלַא טימ ,אמתסמ ,ןיוש ךיז ןעהימעב סענעשאל יד

 זא ,רעסעב רַאנָאז ליוו ךיא ןוא .ןעזָאלרעביא טינרָאג רימ ?ָאז

 ! טינ רָאג ,ןעזָאלרעביא טינרָאג רימ לָאז רע

 ַאזַא טימ טדערעגסיורא ענירעוועס טָאה רעטרעוו עטצעל יד

 -עגסיורא טָאה ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה ַאבור זַא ,טײקגיטסַאה

 "סיוא טימ טקוקעגנָא יורפ יד טָאה ןוא ?יומ ןופ עקלויל יד ןעמונ

 .ןעגיוא עטעשטרַאטשעג

 רעטכיר-טּפוה רעד זַא ,טנָאז''פ ,טסיב וד ענדָאמ ַא'פ --

 ַאזַא ןעוועג ָאד יקַאט טלָאװ סָאװ ןוא + ,ןענָאיללימ טנַאמרַאפ

 -בָאט-ףיוט ןייז טנַאמרעד אי האוצ ןייז ןיא טלָאװ רע ןעוו ,אטח

 טלָאװ זנוא ןוא ,טרעדנואוודַאפ טינ סָאד טלָאװ םענייק ? רעט -

 ,ןעמוקעג ץונוצ רהעז סָאד



 היה עגיסיפ-ייווצ יד 22

 קוַאטש ךילנערטרענוא וטסנעלפ ,דניק ַא ןעוועג טסיב וד ןעוו

 .םהיא רַאפ ןעבָאה ארומ

 טסָאה וד ,הֶא ...ןעבָאה ארומ קרַאטש ךילנערטרענוא --
 ,יקאט זיא תמא רעד ...זיא סָאד יוו רעסערג ןעכַאמ וצ בעיל רימת

 ןעקוק דימת טנעלפ ןוא ןעכַאל טִינ לָאמ ןייק ןעמב טגעלפ רע זַא
 טינ טגעלפ רעדעי א זא ,גנערטש ױזַא ןעניוא עסיורג ענייז טימ
 -ייב ןיילא בָאה ךיא .םהיא רַאפ ּפָאק םעד ןעזָאלּפָארַא גידנעלעוו

 -ענ טינ ןוא טרעטיצעג םהיא רַאפ ןעבָאה ןעשנעמ יוװ ,טנהָאוועג

 -עג ייז ףיוא סע טָאה קרַאטש יוזא --- ,טרָאוװ ַא ןערערסיוא טנָאק
 ...זיא רע גולק ןוא גנערטש יוו טלהעצרעד ןעמ סָאװ סָאד טקריוו
 -עג טינ טרָאװ טכעלש ןייק טינ לָאמ ןייק רע טָאה רימ רעבָא
 םיּפע טלהיפ רע זא ,טרעיּפשעג סיּפע רעמיא בָאה ךיא ; טגָאז
 ...רימ ֹוצ

 *יוא ערהיא ; רעמַאזננַאל טדערעג רעדיוו טָאה ענירעוועס

 .ןעטייוו רעד ןיא ץיגרע טקיפבעג טכַארטרַאפ ןעבָאה ןעג

 ןוא עלעדיימ ןיילק א ןעוועג ףָאנ ןיב ךיא זא ,קנעדענ'כ ---
 ,?רַאֿפ ןופ ןעעלא יד ןיא טלעיּפשעג סעט'רבח עניימ טימ ךיז בָאה

 --- ,ןעהעזרעד רונ םהיא טָאה'מ זא ,ןעפיולוצ עֶלַא ךיז ןענעלפ
 גידנעטש טָאה יז ; ךיוא ,רעטכָאט ןייז ,ןיילא אהטרעבנ רַאגָאז

 ףיא ןּוא .ןערעזייב טינ רהיא ףיוא ךיז לָאז רע ,טַאהעג ארומ -
 רע .גיהור ץנאג טרָא ן'ףיוא ןעהעטש ןעבילבעג דימת ךיז ןיב -

 טימ סע העטש ךיא יוװ ךימ גידנעהעז ןוא .,ןעהענייבראפ טנעלפ
 ן'רעביא ןעּפַאלק טכייל ריפ רע טגעלפ ,עלעק'הרוצ ענעסיררַאפ ַא

 ,ןהעצכעז רהֶאי ַא ןערָאװשג ןיב ךיא זא ,ךָאנרעד ןוא ....קֵאָב -
 -ַאט םייב ן'לעוּפ טלָאװעג סיפע רונ טָאה יז ןעוו ,אהטרעב טנעלפ

 -ער געלפ ךיא .,ןעבענרעביא םהיא סע לָאז ךיא ןעטעב ךימ ,ןעט

 יו ,גידנעלהיפ ןוא ,ּפָאק םעד גידנעזָאלּפָארַא טינ ,םהיא טימ ןעד

 טָאה ןעקָארשעג רעבָא .ךרוד ןּוא ףרוד ךימ ןעמהענ ןעניוא ענייז
 טעוו רע זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .טינ ךיוא רָאָאה ַא רימ סע

 ..!סעֶלַא קנעדעג'כ ,קנעדעג ךיא ,ּהָא ..!ליוו ךיא סָאװ סעלַא ןוהט |
 יא טינ ןוא ,עלעמיוב ןייא יא ָאטינ זיא ןעטרָאד קרַאּפ ןעצנאנ ןיא !
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 -עג ןָאהענָאב םַאדַאמ טָאה רוטארטסיגַאמ רעד ןיא יקַאט ,ןעבע

 .דניירפ ךס ַא טָאה

 -ַאל יד ןעבָאה ,תמא םעד רימ עשז גָאז ,ױזַא דלַאב יו --
 .טלַאק ןעמונענפיוא ךיד סענעש

 זיא ,ן'ענעשַאל טימ הטַארייה רהיא טייז אהטרעב ,סיוועג

 ןיא רעניצרעהטוג ,לָאמ ַא סָאװ סָאד ןעוועגנ טינ ןיוש רהיא וצ

 ַאהטרעב עגידריווסטכינ ,עלעבַארעזימ יד ,ןערָאװעג טינ הלילח יז

 -עג לעיפוצ ןיוש סעמַאד יד ןעבָאה ןַאור ןיא .זָאנ ןעטיור ן'טימ

 ןַאמ אזַא יקַאט טָאה וצרעד -- ללעטש םענייפ רהיא טבױפ
 --- ,רעגרַאק א ןוא ,רעקסנַאיבָארג ,רעסואימ א --- ,רערהיא יוװ

 רהיא וצ רעבָא ,ןעכַאמ רעגרע ןוא ןענירעדינרע טנָאקעג רונ יז

 ; גידנעטשנא ןעמָאקלָאפ ןעוועג ַאהטרעב זיא ןידניירפ רענירעהירפ

 .ןייז וצ זנורב סָאװ טינ רהיא ףיוא טָאה ענירעוועפ

 רעטכיר-טּפיוה רעד טינ טלעפעג ריד זַא ,סיֹוא טמוק ---

 ? ןיילא

 ַא טימ טרעפטנעעג טייצ עצנאג יד טָאה עכלעוו ,ענירעוועפ

 -סיוא גידלודעגנוא םיצולּפ טציא טָאה ,עמיטש ענעסַאלעג ,עגיהור

 .ןעירשעג

 ...! ןײרַא ּפָאק ןיא טמוק ריד סָאװ ...רָאנ --
 -עג ,עזעוורענ ןימ ַא טימ טּפהעצרעד רעטייוו טָאה יז ןוא

 .עמיטש עטקַאה

 .ָאטינ םייה רעד ןיא לָאמ ןייק טעמכ זיא רעטכיר-טּפיױה רעד

 ַא ןיא רהיט ַא טימ ,ןָאיליוַאּפ ןיא ,קרַאּפ ןיא דימת ךיז זיא רע

 טהעג רע ןעוז ,טינ סייוו רענייק ןוא .ןיירא ?עסעג עטסוּפ ,לָאמש
 ןייז ךָאנ טסייוו ,ןעמעלַא םעד וצ ,קירוצ טמוק רע ןעוו ןּוא קעװַא

 וצ טמוק רע ןעוו גָאט םעד רהָאלק ףיוא טינ לָאמ ןייק רעטסעווש !

 ייב ןָא טמוק ,ןעטנאראב ןיא שזַאּפיקע ןַא טמהענ רע .ןערהָאפ

 ,ןָאיליװַאּפ ןייז ןיא זייוװ געט טביילברַאפ ןוא ,?יװנַאוד ןיא טכַאנ

 טרעטש רע -- רע ,הֶא .טרָאװ ַא גידנעדערסיוא טינ םענייק טימ

 .טינ םענייק טרָאד ןיוש

 --- ,טגָאזעג ָאבור טָאה -- ,רַאפרעד רונ סָאד גָאז ךיא --

 זַא ,טלהעצרעד ניצנאווצ לָאמ א ןיוש רימ טסָאה ןיילא וד סָאװ
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 רהעמ ךָאנ ןוא טיש ,טייקכילדניירפ ַאזַא ןופ ןענאזטנע טפרַאדעב

 ךָאד בָאה'כ ...טקנערקעג גיטנעק םהיא טָאה סָאד סָאװ ,רַאפרעד

 טסינ -- ,ןעמיטשנייא טסלָאז וד ריד וצ טכַאמענ טייצ עצנַאג יד

 רַאפ טדערעג ןיֹוש ךיא בָאה ...לעברא ן'רַאפ היצ ַא רָאנ רימ וד

 ,יקאט ,ונ ...ןענַאטשרַאפ טינ סיּפע ךָאד בָאה'כ רעבָא ,דצ ןייד

 .טגַאזטנע ךיז וטסָאה סָאװ רַאפ

 ןופ ןעפױלמורַא ןעמונעג ן'ענירעוועס ייב ןעבָאה ןעניוא יד

 .ןוהטעג רהעק ַא ךיז גידלודעגנוא טָאה יז ןוא ,טסגנַא

 ? ןיילא ןעזָאלרעביא ךיד סע ךיא ןָאק יו ---

 ןענייז רימ טייז ...ןָאזער רעסיורג ןייק טינ זיא סָאד ---

 -ענסיורא לָאמ ייווצ זיולב רהָאי יירד יד ןיא וטסיב ,הטַארייהרַאפ

 טינ טציא טרעטש ּךאז ןייק .ךָאו ַא ףיוא ?יװנַאוד ןייק ןערהָאּפ

 | לָאמ ןעטירד ַא ןוהט וצ סָאד

 רעסערג זיא יורפ עננוי יד ןופ טייקניהורנוא גידוועמעש יד

 .טייז א ןָא ןעקוק ןעמונעג טָאה יז ;  ןערָאװעגי

 ךָאד טסעוו וד .טינ טרָאּפ רעבָא ךיז טליוו רימ זַא ןוא ---

 .םהענעגנַאנוא זיא ריִמ סָאװ ןוהט לָאז ךיא ןענניווצ טינ ךימ

 -ניווצ זא ,טנָאז רענייא יווװ ,טנעה יד טיירּפשוצ טָאה ָאבור

 : טגָאזעג סָאװ טָא רעבָא טָאה ןוא ,טינרָאג יז רע טגניווצ ןענ

 רשפא  ...רימ ןופ סיּפע טסנרָאברַאפ וד ...סיוא רעה ---

 טסיב ּוד ןעוו ,ןעמונענפיוא טכעלש ןָאהענָאב םַאדַאמ ךיד טָאה

 ? טיזיוז ַא טימ ןעוועג טרָאד

 רהעז רעמיא טמהענ יז ...רָאג ןָאהענָאב םַאדַאמ !  ןיינ ,ךַא
 טימ ,עכילקיד ַא ,עכיוה א --- ,עליואוז ַאזַא זיא יז .ףיוא טונ
 גידנעקוק טינ ,ענהעש ַא ךָאנ ןוא רָאָאה עדנַאלב עכילרעדנואוו

 יז טייז זא ,טנָאז ןעפ ! רהָאי ניצפניפ-ןוא-ףניפ ערהיא ףיוא

 ךָאנ טָאה ןַאמ רעד ןעוו רַאגָאז ןוא --- הנמלַא ןא ןערָאװעג זיא

 ןיא .ןעמונרַאפ ןעוועג דימת ץרַאה רהיא זיא --- ךיוא טבעלענ

 -ענ יז טָאה סָאלש םעד ןופ ; טרעטעגרַאפ יז ןעמ טָאה ?יװנַאוד

 ןופ טפאשלעזענ עצנַאנ יד ; עלעקניוו ןערַאברעדנוַאוו ַא טכַאמ

 ;עטמַאעב-סטכירעג יד לעיצעּפס ןוא ,רהיא ייב ןייז טנעלפ ןַאור
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 הקשקשטקקקיטט מטי

 ןופ רעפלעהסיורא םעד ןופ טלאהעג רעד יוװ ?עיפ יוזא לָאמ ייווְצ
 .רוװַאה ןיא רעטסיימזןָאיצנַאטס םעד

 טינ זַא --- ,ןעדער ףוס םוצ טגָאזעג רֶע טָאה -- ,תמא --

 ןופ ןערעמיצ-טעלַאוט יד ןיא ןענעידעב טלָאװעג טלָאװ יוחפ עדעי

 .טיג גנורעדינרע ןייק זיא טייברַא ןייק רַעַבא ,ןעמַאד יד

 -נוה רעייז טליטשעג קלָאפ רֶאָאַּפ סָאד ךיז ןעבָאה ?ייוורעד

 גידנעדיינשבָא ,ךאלעמַאּפ ןעסעגעג טציא ןיוש ןעּבָאה ןוא ,רעג

 רעגנעל לָאז טייצלָאמ רעייז ידכ ,זעק דאלעקיטש עקנינניד ץנַאג
 -גנַאל ןערעוו ןעמונעג ךיוא טָאה דערּפשעג רעייז ,ןערעיודעג

 .רעמַאז

 בָאה כ -- .,ַאבור ןעירשעגסיוא טָאה -- ,סָאװ טָא ןוא ==

 טינ סיּפע וטסָאה סָאװ רַאפ ...ןעגערפ וצ ןעסעגרַאפ רָאג ךיד

 יירד ייווְצ א ףיוא ןעמוק וצ גנודַאלנייא .יד ןעמהעננָא טלָאװעג

 ? ליוונאוד ןיא געט
 ןֶעַסְסע ם'ןופ ןעהיידרעפ ןעגיהור ןופ ןעטונימ עזעיד ןיא

 םעֶד ןיא הירפ רעד ןיא טיזיוו רעייז ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה

 ַאבור .ףיוה-ןהַאב םעד ןעבענ ,עשָאר עד סַאג רעד ףיוא ?עטָאה

 רע ; טעניבַאק ןעננערטש ןעסיורג םעד ןעהעזרעד רעדיוו טָאה

 ,טרהעלקרע ייז טָאה רעטניר-טּפיוה רעד יווװ טרעהעג ְּךָאנ טָאה

 . יװ ךיילג --- ךָאנרעד ןוא .?יװנַאוד ןייק רע טרהָאּפ ןענרָאמ זַא

 ייז רע טָאה --- ןיירַא ּפָאק ןיא קנַאדעג ַאזַא םיצולּפ טלָאוװ סָאד

 ' טנייה ךָאנ ןעמאזוצ םהיא טימ ןערהָאפוצסױרַא ןענָאלשעגרַאּפ
 טעװ ךָאנּרעד ןוא גוצ-לענש ן'טימ גיסיירד רהוא סקעז ,טכַאנרַאפ

 עכלעוו ,רעטסעווש רהיא וצ רעטכָאט-ףיוט ןייז ןערהיּפבא רע

 םהיא טָאה ענירעוועס עגנוי יד ּרעבָא .גנַאל ןופ ןיוש ייז טפור

 טינ טש'רמולכ ןָאק יז סָאװ רַאפ ,םיצורית יילרעלַא טלהעצרעד

 .ןערהָאַּפ

 -עג םעד טצעזעגטרָאפ ָאבור טָאה -- ,סָאװ רָאנ וטכייוו --

 וד .עזייר עצרוק ַאזַא ןעגעג טינרָאנ ךָאד בָאה דיא -- ,ךערּפש

 טלָאװ ךיא ןוא ,גאטשרענָאד זיב ןייז טגעמעג טרָאד ריד טסלָאװ

 רימ ןעפרַאד עגַאל עזנוא ןיא ...ןעמוקעגסיוא זיא סע יוװ ןיוש

 טינ ךיז טסָאה וד 4? רשפא ,ןייֵנ --- ,ןעשנעמ עגיטכיוו עניױזַא
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 ,טיורּב-?עטנופ ןעֶצְנַאג םעד ןעסענעגפיוא טָאה קלָאפ רָאֶאּפ סָאד
 ךילדנע ןוא ; זעק םוצ ןעבילבעג םינ זיא עלעקיטש ןייק ןוא

 ייֵז ןוא ,ןעװערלַאויענ ןוא ןעֶכַאל וצ סָאװ ןופ טאהעג ייז ןעבָאה
 -קיוו עמהומ יד ייב ךילדנע ןעבָאה ןוא טכוזעגרעביא סעלַא ןעבָאה

 טינ .טיורב ענעקַאכענטלַא לעקיטש ַא ןענופענ טעפוב ןיא אירָאט
 ןעוועג בוטש ןיא זיא ,רעטסנעפ ּםענעפָא םעד ףיוא .נידנעקוק
 םוצ עציילּפ יד טימ ןעסעזענ זיִא עכלעוו ,יורפ עגנוי יד ןוא ,םייה
 טָאה ןוא ט?היקעגַבָא טינ ךיוא עקשטעּפַאק א ךיז טָאה ,ןעוויוא
 -נוא םעד ןופ טנערעגפיוא ןוא עווָאזָאר רהעמ ךָאנ ןעהעזעגסיוא
 רעד ןופ .רעֶמיִצ םעד ןיא ןעסייבוצ ןעכילהערפ ןעטעטראוװרע

 -נארג ףיוא ףױרַא רעדיוו דערּפשענ רעד זיא אירָאטקיױװ עמהומ
 ןייז וצ םהיא סָאוי רַאַפ ךיוא טָאה ,אירָאטקיױװ ,יִז ; ןע'נערָאמ
 ,לעריימ עטרהיפרַאפ ַא ; טנָאמרעד ָאבור ךיז טָאה ,רַאבקנַאד

 ,ענירעוועס ןופ םַא יד יז טרעװ ,ןעברָאטשענ דניק ןענייא רהיא
 יד ךָאנרעד ןוא ,ןעבעל סָאה טסָאקענ רעטומ רהיא טָאה עכלעוו

 טציא ךיז יז טרהענרעד ,ןישַאמ-ףּפמַאד ַא ףיױא רעצייה ַא ןופ יורפ

 יַאטַאלַאשרַאפ ןאמ רהיא ?ייוז ,זיראּפ ןיא הענענ רהיא טימ םיוק

 רהיא טיִמ ךיִז יז טנענענעב גנֹולצולְּפ ; טנידרַאפ רע סָאװ טעווענ

 ףיוא רעדיוו טבעל טפַאשטנעק ענידרעהירפ יד ןוא רעטכָאט-ניױז
 -נארג ןופ גנוצישעב ןוא עציטש יד טיס ךיוא ךיז טצונעב יז ןוא

 -וצפיוא עלעטש יד טציא יז .טָאה םהיא קנאד א .ןע'נערָאמ
 ןייק ןוא ,ןערישזַאסַאּפױעיורּפ יד ריפ ןרעמיצ-טעלאוט יד ןעסַאֿפ
 -נוה זיולב יקאט זיא טלַאהעגנ רהיא .טינרָאנ ןעמ ףראד סרעסעב

 ערהיא יז טָאה סעמָאד יד ןופ רעבָא ; רהֶאי ַא קנארפ טרעד
 --- ,ריטרַאוװק עיירפ ץוח ַא ,רהֶאי ַא רהעמ ןוא קנַארֿפ דנעזיוט
 ערהיא ענַאל יד ןוא .ךיוא גנוצייה רַאגָאז ןוא --- ,רעמיצ סָאד

 -םיוא ןעמונענ טָאה ָאבור ןּוא ! עמהענעגנא ןא ךיוא זיא ןיילַא
 ענייז טכארבעגניירַא טלָאװ ,ןאמ רהיא ,עקעּפ ןעוו זא ,ןענעכער

 רעצייה סלַא רהְאְי ַא טלַאהענ קנַארפ טרעדנוח טכַא דנעזיוטדייווצ
 וצ סָאד טַאטשנַא ,ארטסקע לָאמ ַא טנירק רע סָאװ סָאד ךיוא ןוא
 טלָאוװו ,עיניל-ןהאב רעד ןופ ןעקע עדייב ףיוא ןעװענַאטַאלרַאשרַאפ

 .ה .ד ,רהָאי ַא קנַארפ דנעזיוט רעיפ יֹווװ רהעמ טאהעג עילימאפ יד
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 הע זיא ךָאנרעד רעּבָא ,טכירעג ןעגיטרֶא םעד ןופ שארב ןעוו
 -עג .ערעיראק עדנעצנעלג ַא טַאהעג .נידנעבָאה ,ןעטָארטעגסױרַא
 1880 רהָאי םעד ךָאנ דלַאב ןוא ,1804 רהֶאי ןיא רע זיא ןערָאב

 טלַאװנַא סטַאַאטש טנעטסיסַא ןופ עלעטש יד ןעמוקעב רע טָאה
 ןיא רעטעּפש ךָאנ ןוא ָאלבנעטנָאפ ןיא ךָאנרעד ,ןיד ןױא רעהירפ
 ןיא טלַאװנַא סטַאַאטש ןערָאװעג ןיילא רע זיא ךילדנע ; זירַאּפ
 רעטלע ךילדנע ןוא ןנער ןיא רעמאקדץיטסוי ןיא דלַאװנַא ,אָארט

 ןעגעמרַאפ ַא טָאהעג טָאה רע .ןַאור ןיא טכירעג םייב רעטכיר .

 -עג ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג זיא ןוא קנַארפ ןָאיללימ עכילטע ןופ

 ,סױרַא זיא רע ןעוו גָאט םעד ןיא ןוא ,1859 ןיא הטַאר ?לארענ

 םעד ןופ .ןָאיגעל-ןערהע םעד ןופ ןעדרָא םעד ןעגָארקעג רע טָאה

 -סיוא רהיא רע טָאה ,םהיא טקנעדעג ענירעוועס סָאװ ,ןָא גָאט

 ; טציא זיא רע יוװ ,ןערָאמנַארג רעניבלעז רעד דימת ןעהעזענ

 ,הירפ ֹוצ יורג ןערָאװעג רעבָא רע זיא ,רעניטפערק ןוא רעטיירב א

 יד טימ ,ןידנָאלב םענערָאװעג-יורג ַא ןופ רילָאק-דלָאנ יד טימ

 -נָאװ ןהֶא ,לעדרעב ענערָאשעג ןוא ,טשרַאב ַא יו רָאָאה עגיבלעז

 ןעהעזעגסיוא טָאה סָאוי ,םינּפ רעגיקע-רעיפ רעגיבלעז רעד ,סעצ

 ןופ קילב ןעטרַאה םעד רעביא ןוא זָאנ ןעסיורג ןייז רעביא גנערטש

 זיא ןעשנעמ טימ ךיז ןעמענעב ןייז ןיא .ןעניוא עיולב ענייז

 -יצעג םהיא ראפ ןעבָאה עלַא -- גנערטש רעמיא יװ ,ןעוועג רע

 .טרעט

 לָאמ ייווצ טָאה ןוא רעכעה ןוהט גָאז ַא טזומענ טָאה ָאבור

 : טלָאהרעדיװ

 .טכארטרַאפ יוזא ךיז וטסָאה סָאװ ,ונ --

 רעדָא ןעקָארשרעד יוװ ןוהטעג ףרָאוװ ַא ךיז טָאה ענירעוועס

 .טרעדנואוורעפ

 ;טשינרָאנ ןופ ,ךיז יוזא ---
 ? טאז ןיוש טסיב -- .טינ ןיוש וטסע סָאװ --
 ! ןעהעז דלַאב טסעוו ...! טינ עדארג סָאד --
 ,ןייוו ןעסייוו זָאלג רהיא ןעקנורטענסיוא טָאה ענירעוועס ןּוא

 זיא סָאװ ,ןעכוק ?עקיטש סָאד ןעגידנערעד ןעמונעג ךיז טָאה ןוא
 ; םַארַארַאט ַא טרעוו םיצולּפ ןוא .רעלעט ןיא רהיא ייב ןעוועג
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 טסיב וד רעדייא ,טיזיוז ַא טעטַאטשעגבָא ןעמאזוצ ריד טימ

 בָאה'כ ? רעטלַאװרעּפ-טּפיױה םעד ןופ עגינייד סָאד ןעגירק קעוַא

 .ןעהערדסיורא ךיז ןעפלעה זנוא טעװ רע זַא ,טסואוועג

 -ורעגבָא ךיז ָאבור טָאה --- ,בעיל רהעז ךיד טָאה רע ,אי--

 ...ננוטלאוורעפ רעד ןיא סשפנייא ןעסיורג ַא טָאה רע ןוא --- ,ןעֿפ

 ַא זיא ןעמ סָאװ ,ןוֿפרער ןעמ טָאה סָאװ ,רונ טכַארטעב רעבָא

 וצ ייז ןענייז וצרעד ,הָפ --- ,ךיד ןעביול .,רעטמַאעב רעטונג
 רענעלפ ענענייא ןייק גונעג טינ יקַאט ךיא בָאה ,רשפא + ! גרַאק

 -רהע ןיימ ,טייברא ןיימ ,גנורהיפפיוא ןיימ רעבָא ,עלעפנייא ןוא

 ןיימ ,סָאװ טָא זיא ; ונ --- ! ןעמעלַא ןיא יוזא ןוא --- ,טייקביל

 םיוא ןערָאמנארג ןוא ,יורפ ןיימ ןעווענ טינ וטסלָאװ ,ערעייהט

 טלָאװ ,ןעמונעגנָא טינ רימ רַאפ ךיז טלָאװ ריד וצ טפאשדניירפ

 -רע טּפוטשרַאפ ךימ טלָאװ ןעמ ןוא טרעדײלשענסױרַא ךימ ןעמ

 .ןָאיצנאטס עקנעציּפ ַא ףיוא ץינ

 -סיורא טָאה ןוא טכארטרַאפ ,טקוקרַאפ ךיז טָאה ענירעוועס

 : ךיז וצ גידנעדער יוװ ,ליטש טעשטּפעשענ

 ! ןערָאמנַארג רעד ,טכַאמ ַא טָאה רע .; סיוועג ,הֶא ---

 זיא יורפ עננוי יד ; ןערָאװענ ןעניוושנא עדייב ןענייז ייז

 טינ ןוא ,ןעניוא עטעשטראטשעגסיוא טימ ,טכַארטרַאפ ןעסעזעג

 טציא ,אמתסמ ,ךיז טָאה יז .ןיירא ?יומ ןיא ןעסיב ַא גידנעמהענ

 רעיפ ,ליװנַאוד סָאלש םעד ןיא טייהדניק רהיא ןָא טנָאמרעד

 .טקנעדעג טינ ןעמַאמ רהיא טָאה ענירעוועפ .ןַאור ןופ סענעיל

 יז זיא ,ןעברָאטשעג זיא ,ירבא רענטרעג רעד ,רעטָאפ רהיא זא

 ,העטכיר-טּפיוה רעד ןוא ; רהֶאי ןעטנהעציירד ן'פיוא ןעגנַאנעג

 ןעהיצרע וצ יז ןעמונעג ךיז טָאה ,טייצ רענעי וצ ןמלא ןא ןיוש

 -פיוא םעד רעטנוא ,אהטרעב רעטכָאט ענענייא ןייז טימ ןעמאזוצ

 ןא ןופ הנמלא יד ,ןָאהענָאב םאדאמ ,רעטסעווש ןיייז ןופ טֿניז

 אהטרעב .רערהיא ןעוועג ןַאד זיא סָאלש רעד ; טנאקירבַאפ

 טאהעג הנותח ןוא רהֶאי ייווצ טימ רהיא ןופ רעטלע ןעוועג זיא
 הטארסטַאַאטש םער ראפ רהיא ךָאנ טַאנָאמ סקעז טשרע יז טָאה

 ןופ טינ ןוא לעשנעמ רעלעג ,רערַאד א --- ,ןאור ןיא ענעשַאל

 -ענ ּךָאנ ןערָאמנַארנ זיא ךָאנ ןערהָאי ַא רַאפ .סקואוו ןעסיורג
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 ' -עוועס טָאה --- ? ריד ייב ךיז טרעה סָאװ 4 וד ןוא ,ונ --

 טייצ עצנאנ יד ןעועדױולּפ םוצ ךימ טסּכַאמ וד ,טנערפענ עניר

 ריד טימ סָאװ טינ טרָאװ ַא וליּפַא רימ וטסלחעצרעד ןיילא ןוא
 .טקעפערּפ-בוס םייב ןעוועג זיא

 -נייא עלא טימ ןעלהעצרעד ןעמונעג ָאבור ךיז טָאה ָאר

 .ןעמונעגפיוא םחיא טָאה רעטלַאװרעּפ-טּפיוה רעד יװ ,ןעטייהלעצ

 -רַאֿפ טוג ךיז טָאה רע ! ףרואוורָאפ ןעלַאמרָאפ ַא זיולב ,הֶא

 רעטצוּפעגסיוא רעד יו ,תמא ןעצנַאנ םעד טלהעצרעד ,טגידייהט

 ןעצעז ךיז טלָאװעג סלאפנעלַא טָאה טקעפערּפבוס רעד ,טנַארפ

 גירנעקוק טינ ,טנוה ןייז טימ אקוד עסַאלק עטשרע ןָאגַאװ ןיא

 ַא ןעוועג ןעבעגעגבָא זיא טניה ערעייז טימ רענעי יד רַאּפ סָאװ

 ַא ןופ ןעמוקעג סע זיא ןופרעד יוװ ןוא סַאלק רעטייווצ ןָאנַאװ

 -ורעג גיטייזנעגענ ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ןוא ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ

 זַא ,טנעקרענַא עטמַאעב ערעכעה עלא ןעבָאה ףוס ?כ ףוס .ןעפ

 טקעפערּפ-בוס םעד ןעגנואווצעג טָאה רע סָאװ ,רע זיא טכערעג

 -גיטכעלש עצנַאג יד ; ?העפעב םענעבעגעג םעד טיול ןהענעב ךיז

 טעוװ רהיא ,, -- : רעטרעוו ענייז ןיא זיולב ןעוועג ָאד זיא טייק

 טצעי ייז טָאה רע יו -- ,"ןעװעטַאבַאלַאב לָאמ עלַא טינ ָאד
 זַא ,ןעֹוועג דשוח דלַאב םהיא זיא'מ ןוא .טגָאזעגרעביא ןיילַא

 לָאמ א טימ ןענייז סָאװ ,ןעטאבעד יד .רענאקילבוּפער א זיא רע

 זוצ ,1869 רהָאי ןיא ןעגנוציז עטשרע יד ייב ןיוש ןעמוקענהָאפ

 ,ןעלהַאװ עדנעמוק יד ּרַאפ ארומ ןערהָאלקנוא ןַא סיּפע טימ ןעמַאז
 םהיא טלָאוי ןעמ ןוא .גנורינער יד טגיהורנואעב קרַאטש ןעבָאה

 -טּפיוה רעד ןעוו ,ןעטסָאּפ ןערעגרע ןא ףיוא טקישרעפ סיויעג

 יוזא וליפא ןוא .ןָא טינ םהיא רַאפ ךיז טמענ ןערָאמנַארג רעטכיר

 -סגנוגידלושטנע ןַא ןעביירשרעטנוא טפהַאדעג טשרע רע טָאה ןיוש

 םהיא ןוא טסַאפרַאפ טָאה ןיילא רעטכיר-טּפיוה רעד סָאװ ,ףעירב

 .ןעביירשרעטנוא ןעסייהעג
 ייורשסיוא ,דייר יר ןענָאלשענרעביא םהיא טָאה ענירעוועפ

 : גירנע

 סָאװ ,טכערעג ןעוועג טינ רשפא ךיא ןֹיב ? סָאװ ,ונ --

 הירפ רעד ןיא טנייה םהיא בָאה ןוא ןעבירשעג םהיא וצ בָאה ךיא :
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 הקשח-- =

------ --- 

 ןיױַאנַאמ םעד ןיא ןעפיוּקנייא רהיַא ןֹופ רעביפ ןייא ןיא ךָאנ זיא יז

 עדעי ןעגעלקעװַא טרָאד יז טגעלפ גנילהירפ ןעדעי .עשרַאמ'ןָאב
 רהיא ןיא ָאד ; רעטניוװ ןיִא טלעמאזעגנָא טָאה יז סָאװ ,הטורּפ

 טנַאלש ָאד וא ,רעכיז זיא יז ןוא ,ןעפיוקנייא רעד ןעוועֶנ רעבעיק
 יד ןוא .ןיראּפ ןייק ןעמוּק ןופ תואצוה יד סיוא ױזַא ךיז יז

 ַא .ןעדער טרעהעגּפױא טינ ןַעְפַע ןעטימ ןיא טָאה יורפ עננוי
 -סיוַא ,ךילדנע ,יז טָאה גידנערעוו טיור ןוא טמהעשראפ עלעסיב

 -נוה יירד ןופ רהעמ -- ןעבעגעגסיוא טָאה יז לעיפיוו טנָאזעג

 .קנַארפ טרעד

 רעטשאררעביא רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- ! ?עווייט םוצ --
 ןֹופ רעפלעהסיורא ןא ןופ יורפ רעד ראפ ; טכעלש טינ -- ,ָאבור

 וד ...! יאדוא --- יקַאט סָאד ךיז טסַאּפ רעטסיימ:ןָאיצנַאטס ַא

 ץוט בלַאה ַא ןוא ךיש .רָאָאּפ ַא זיולב ןעפיוק ןעננאגנענ ךָאד טזיב

 ? רעדמעה

 -רעדנָאז .ענױזַא ץלַא ןעווענ ןענייז'ם ,רעבעיל ןיימ ,ּךֵא ---
 -קיסַאּפ טימ םנערייז עלעקיטש גיר'היחמ ַא ...! תואיצמ עראב

 ! ןיוש ןוא עיזַאטנַאפ ַא ,רעדנואו ַא -- !טוה ַא ןוא !ךאל
 -בלַאה ןוא ....ךאלעדלאפ עטהענעגסיוא טימ ....ךאלדיילק טנייה

 טפראדעב עלעציּפ סעדעי ראַפ ךיא טלָאוו רווַאה ןיא .טסיזמוא

 -ֹוצ רונ ריִמ טעוו'מ ,טרַאװ ...?עיפ ױזַא לָאמ ייווצ ןעלהָאצעב
 ! ןהעז וטסעװ ,ןעכאז יד ןעקישי

 ענירעוועס זא ,הענ : טכאלוצ ךָאד ךילדנע ךיז טָאה ָאבור

 ןעגידוועמעש רהיא טימ גידווע'נח .ױזַא ןוא ךילקילנ ױזַא זיא

 רעטכאמעג ?ענש ףיוא ,רעייז זיִא וצרעד ןוא .ךיז-ןעגירלושטנע

 ; רעמיצ ןיא ןיילא ןענייז ייז ןוא ,קאמשענ יוזא ,נָאטימ רעטלַאק
 .ןארָאטסער ןיא יו רעסעב ?עיפ טלהיפענ ךיז ייז ןעבָאה ָאד
 ךיז טָאה ,רעסאוו רונ ןעקנירט דימת טנעלפ עכלעוו ,ענירעוועס

 -נורטעג יז טָאה ,גידנעקרעמעב טיִנ ןיילא ,ןוא ןעסענראפ טציא
 -ענסיוא ךיז טָאה פנידראפ ?עטכַאש סָאד .ןייוו ןעסייוז םעד ןַעַּק

 ןעכוק םוצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עגנוי יר ןוא ,טנירייק

 ,גונעת רע'תמא ןא ןַעֹוועג זיא'ס ןוא .רעפסעמ םעיינ םעד טימ
 ! ןעטינשעג רעססעמ רעד טָאה טוג ױזַא
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 רעד ןוא ,ןעגנַאגוצ ןיוש ךיור רעד ךיז זיא טציא .ףױהנהַאב ןופ

 ןיא טזָאלעג רעטנורַא ךיז טָאה ןנוז רעד ןופ ץַאט רעטיור-שעמ
 -נוא ןוא . .םָאר-עד סאג רעד ףיוא רעזייה יד רעטניה ןַאמוט םעד

 ןעצנאג ןיא ןיוש ענישַאמ-ףּפמאד עדנערירווענַאמ יד טָאה ןעט

 טפראדעג טָאה רעכלעװו ,טנַאנ ןייק גוצ םעד טלעטשעגסיוא

 -אמ-ףּפמאד יד .טונימ גיצנאווצד-ןוא-ףניּפ רהוא רעיפ ןהענבָא

 -םריש ן'רעטנוא ,לאזקָאוװ ןיא טלעטשעג קעווא גוצ םעד טָאה עניש

 ןעהעג ייז ואוו ,ןערישזַאסַאּפ יד ריפ עמרָאפטַאלּפ רעד ייב ,ךַאד

 ןיא רעבָא .טעּפעשטעגבָא גוצ ןופ ךיז טָאה ןוא ,ןעצעזפיוא ךיז

 -ָאגַאװ יד ואוו ,ןהַאב "לעטרַאג, יד ןופ ןיוה םעד ןופ ףעיט רעד

 ,ײרעּפַאלק טרָאס רענעי ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה ,ןעהעטש סענ

 -ַאװ ךָאנ וצ טעּפעשט ןעמ זא ,ךיז טהעטשרעפ סע ןעכלעוו ןופ

 זיא סענעיש יד ףיוא .גוצ םעד ןעכַאמ וצ ּועסערג ידכ ,סענָאג

 -וקעגנָא-טשרע ןַא ןופ וויטָאמָאקָאל רערעווש ַא ?יטש ןענַאשעג

 ןענייז רעצייה רעד ןוא טסינישַאמ רעד + .גוצ-רישזַאסַאּפ םענעמ

 .ךיור םעד ןוא געוו םעד ןופ טביוטשראפ ןוא ץראווש ןעוועג

 ,רעימ יו סיּפע ןעהעזעגסיוא ךיוא טָאה ןיילא וויטָאמָאקַאל רעד

 -םיורא ןַאּפַאלק ןייא ןופ זיולב טָאה ןוא ,טקיטשעג ךיז טָאה ןוא

 טראוועג זיולב טָאה רע .ףּפֿמאד עלערינש ןעקנעניד ַא טזָאלעג

 ןערהעקמוא ךיז ןענעק לָאז רע זַא ,ןערעוו יירפ לָאז געוװ רעד

 טָאה לאנגיס רעטיור רעד .,לַאיניטַאב ןָאיצנַאטס ןייז וצ קירוצ

 זיא וויטָאמָאקָאל רעד ; ןעדנואוושרעפ זיא ןוא ןוהטעג קאנק א

 .קעוװַא
 --- ! סנרעװָאד עקניניילק יד ,סע ןענייז יז ךילהערפ יו ---

 טסרעה --- .רעטסנעפ םעד ןופ גידנעהעגקעווַא ,טגָאזעג ָאבור טָאה

 טדערעג סָאװ טשרע בָאה'כ ...? ָאנַאיּפ ן'פיוא סע ןעלבמיצ ייז יוװ

 .ריד טסעירג רע ; ןירנַאה טימ

 טָאה יז .ןעירשעג ענירעוועס טָאה ---!שיט םוצ !שיט םוצ--

 טָאה יז סָאװ ,הֶא .ןענידרַאס יד וצ ןוהטענ ּפַאכ ַא גירעגנוה ךיז

 טציא ! ןעסעגרעפ גנאל ןיוש יז טָאה ,טנַאמ ןיא ןעסיבעגרעכיא

 טרעטיצ יז ;ןעפיוזעב יו טרעוו ענירעוועס ןוא ,זירַאּפ ןיא יז זיא

 ןוא ;ןעסאג יד ןיא ןעריצאּפשוצמורַא ןענינגרעפ םעד ןופ שזַא -



 ו ֹ :
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 עכילטייד טינ ַא סיּפע םהיא ןיא ךיז טמענ ןופרעד ןוא ,טשוקעג

 -וימ עוויסַאּפ ענעסקאוורעד ַא זיולב טשרע לייוורעד ,יז .ארומ
 רעד ןופ עבעיל יד :רעטכָאט ַא יװ טבעילעג םהיא טָאה ,עלער
 .טרעיּפשעג טינ ךָאנ יז טָאה יורפ

 ןעצנאג םעד טּפוצענמורא טושּפ טסָאה וד זַא ,סע טסייה ---

 ? עשרַאמ-ןָאב ןיזַאגַאמ

 רעבָא ....ןעלהעצרעד ריד ךיא לעוװ טרַאװ טָא ? ןעד יו ---
 ,טסרעה ...! נירעגנוה סָאד ךיא ןיב ,ְךַא .ןעסעבָא רעהירפ רימָאל

 :טעב .עלעטנעזערּפ א ריד ראפ ךָאד בָאה'כ ....ןעסענראפ רָאנ

 ."עלעטנעזערּפ ןיימ רימ בעינ,

 יז .ןיירא םינּפ ןיא טכַאלעננירַא םהיא טָאה ענירעוועס

 סע ואוו ,ענעשעק ןיא ךיז דנַאה עטכער ירד טנעלעגניירא טָאה

 .ןעמונעגפױרַא טינ רעבָא טָאה יז עכלעוו ,ךַאז ַא סיּפע ןעוועג זיא

 ,"עלעטנעזערּפ ןיימ ּפֶא רימ בעינ,- : רעכינ עשז גָאז ---
 ךיז רע טָאה ךילדנע ,טכאלעג גיהטומטוג ךיוא טָאה ָאבור

 : ןעסָאלשעב

 ! עלעטנעזערּפ ןיימ ּפֶא רימ ביג---

 ,םעד ראפ לערעסעמ א טפיוקעג ןאמ םעד טָאה ענירעויעס
 ךֶאו ַא ןיוש טגָאלקעב רע סָאװ ןוא ןעריולרעפ טָאה רע -סָאװ

 יד טימ ,לערעסעמ עיינ סָאד .טקיצטנע ןעוועג זיא ָאבור .ייווצ

 ןעסיורג ןעדנעשטסילב םעד טימ ןוא ןיוב-טנאפלע ןופ לעטנעה

 רע ןוא .טכַארּפ ַא טושּפ ןעהעזעגסיוא םהיא טָאה ,לעגנילק

 ןופ טקיצטנע ןעוועג זיא ענירעוועס .טיינעב ןיוש יקַאט סע טָאה

 רע ,ןאמ םעד ןעגנואווצענ סַאּפש ףיוא טָאה ןוא ןענינעגרעפ ןייז

 הלילח לָאז טפאשדניירפ רעייז ידכ ,וס א ןעלהָאצעב רהיא לָאז

 .ןערעוו טקאהעגרעביא טינ

 ,ןיינ --- ,טלָאהרעדיױװ יז טָאה --- ,ןעסע םוק ,ןעסע םוק --

 זיא'ס ,ךיד טעב'כ ,רעטסנעפ סָאד טינ ְךָאנ ךַאמרַאֿפ ,העז

 ! סייה ױזַא רימ

 טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנאנעגוצ םהיא וצ זיא ענירעוועס

 ן'פיוא טרַאּפשעגנָא ךיז ,ןעדנוקעס ענינייא ףיוא טלעטשעגבָא ךיִז

 רעווקס ןעסיורג םעד ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה ןוא ?עסקא ס'ןאמ
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 -- יי

 זַא ,טכארטעגרעביא יאדוַא טסָאה וד ןוא ,ךיא ןיב טָא --
 ? ןערָאװעג טע'גרה'עג ןיב ךיא

 רהָאי גיצנאווצ-ןוא-ףניֿפ ערהיא ןופ ץנַאלנ ןעצנאג םעד ןיא
 ןוא עגידרענייב-לָאמש ,עגיניוב ,עניד ,עכיוה ַא ןעוועג יז זיא

 טינ ענירעוועס טָאה קילב ןעטשרע ןופ ,ערענָאמ ןייק טינ וצרעד

 ןוא ליומ ןעסיורג ,םינּפ ןעננאל רהיא טימ ןהעש ןעהעזעגסיוא

 רהיא ןיא ךיז טָאה ןעמ זַא רעבָא ; רענהייצ עסייוו דנעדנעלב
 , "עב ןימ ַא טימ סיּפע טרעביוצעב יז טָאה ,טקוקעגנייא רחעמ
 עסיורג ןֹופ רעביוצ םענדָאמ םעד טימ ןוא ,טייקנהעש ערעדנוז
 ,רָאָאה עצראווש עטכידעג טימ ,ןעניוא עיולב

 רהיא ףיוא ןוא טרעפטנעעג טינ רעבָא רהיא טָאה ןַאמ רעד

 ןעכלעוו ,קילב גידנעיורט סינ ,ןעדנערעדנַאװ ןייז טימ טקוקעג

 ; טרהעלקרע טָאה יורפ עגנוי יד ןוא ; טנעקעג םוג ױזַא טָאה יז
 זיא'ס ,רָאֿפ ךיז לעטש ...! ןעפָאלעג סע ןיב ךיא יוװ ,הֶא ---

 ךיא ,ץַאלּפ ַא ןעניפענ ֹוצ ךילגעמנוא ןעוועג טוׁשּפ סובינמֶא ןיא
 ןיב ,עקשזָארד ַא ףיוא ןעגניירבסיוא ךיז טלָאװעג טינ רעבָא בָאה
 .סייה רימ זיא'ס יו ,העז ...סופ וצ ןעגנאנעג ךיא

 --- ,ןָאט ןעפרַאש ַא טימ טגָאזעג ָאבור טָאה --- ,רונ רעה --
 סָאד טסמוק וד זַא ,ןעדערנייא ןעלעוו טינ רימ ךָאד טסעװ וד

 .עשרַאמ-ןָאב ןיזַאגַאמ םער ןופ טשרע
 -עג ףרָאװ ַא ,דניק ןיילק ַא יוװ ,טרָאפָאז ךיז טָאה יז רעבָא

 סָאד םהיא גידנעכאמראפ ןוא זלַאה ן'פיוא ןַאמ רהיא ןָאהט
 : ןעירשעגסיוא יז טָאה ,דנאה רעלוֿפ רעקנינהעש רהיא טימ ?יומ

 ,ךָאד טסייוו וד ....! גייווש ,רעטכעלש ,רעטכעלש וד --

 ! ךיד בעיל ךיא זַא
 ַאזַא ,טייקניצרעהנעפָא ַאזַא טלהיפעג ךיז טָאה רהיא ןיא ןוא

 יז טָאה ָאבור ןזַא ,ןעצנוק םוש .ןהָא רָאנ ,טייקנייר עש"'העונצ

 .סמערָא ענייז ןיא טקירדעג ךילטפאשנעדייל
 -עוועס .ןעזָאלסיױא יוזא גידנעטש ךיז ןעגעלפ ןע'דשח ענייז

 ,טפאשבעיל ס'ןַאמ רהיא ֹוצ ןעבעגבָא ריז דיירפ טימ טנעלפ עניר
 ןאמ רעד .,ןעשטסַאל? יז לָאז ןעמ ,טאהענ בעיל רהעז טָאה יז ?ייוו
 טינ רעבָא טָאה םהיא יז ,ןעשוק ענייז טימ טקעדעב יז טָאה
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 טינ טָאה רע :ןעמיורט ןייז טנייטשרעביא טייקכילקריוו יד טָאה

 -נָאז ,ןרנ קנַארפ דנעזיוט ןהעצ ןוא ןענירעוועס ןעגָארקעג רונ

 רעבָא ,רהעמ טינ ןיוש טצעי -- רעטכיר-טּפיוױה רעד ןרעד

 -םננוטלאוורעפ םעד ןופ דעילנטימ ַא ץלַא ךָאנ טייצ רענעי ןיא
 ןעמונעג ְךָאנ םהיא טָאה ,ןעיניל ןהאבנעזייא-חרזמ יד ןופ הטַאר

 רעד ךָאנ ,ןענרָאמ ףיוא דלַאב .גנוצישעב עלעיצעּפס ןייז רעטנוא

 ןופ רעפלעהסיורַא ןופ עלעטש יד ןעמוקעב ָאבור טָאה ,הנותח

 ּוקַאט ןיילַא ךיז טָאה רע ,תמא .רוװַאה ןיא רעטסיימ-ןָאיצנַאטס

 ,ךילטקניּפ --- ,רעטלעטשעגנָא רעטוג סלא ןעמָאנ ַא ןעברָאװרע

 ,גולק רהעז טינ לעסיבַא וליֿפַא ,רעוהט ַא ןוא טּפַאהנעסיװעג

 עכלעוו טימ ,תולעמ .ערעייהט עלא יד טָא ןוא .,ךילרהע רעּבָא
 רעד ֹוצ ןענייטש רעלענש ןייז ןערהעלקרע טוג ךיז טזָאל סע

 טָאה ָאבור רעבָא .שנואוו ןייז ןופ גנוליפרע יד ןוא עליטש רעכיוה

 : ןובשח ס'בייוו ןייז ףיוא ןענעכערראפ ץלַא טלָאװעג סָאד רעסעב

 .טרעטעגראפ יז טָאה רע ---

 רע טָאה ,םנידראפ ?עטכַאש יד טנעפעעגפיֹוא טָאה רע זַא
 -בֶא רע טָאה יורפ רעד טימ .דלודעג סָאד ןערָאלראפ ךילדנע

 טעוװ יז ?ןייז יז ןָאק ואוז ָאט .רעגייז ַא יירד ףיוא טדערעג

 ןעפיוק ךיש רָאָאּפ ַא ףיוא זַא ,ןעדערנייא ןעהעג טינ םהיא ךָאד

 ָאבור זא .נָאט ןעצנאג א טפראדעב יז טָאה רעדמעה סקעז ַא טימ

 ן'ראפ טלעטשעגבָא ,גידנעהעגייבראפ ,לָאמַא רעדעיװ ְךיִז טָאה

 ןעמערב עטלעטשעגנָא ענייז ןעהעזרעד ךיז ייב רע טָאה ,לעניּפש
 זיא רוװַאה ןיא .ןרעטש ן'פיוא שטיינק ןעפעיט ןעפיורג ַא ןוא

 זיראּפ ןיא רעבָא .ןעוועג דשוח טינ לָאמ ןייק בייוו סָאד רע

 ןוא נורטעב ,ןערהַאפעג ײלרעלַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז רע טָאה

 ,טכיזעג ןיא ןוהטענ ץעז ַא םהיא טָאה טולב סָאד - .טייקטכעלש

 ךיז ןעבָאה רענערט-שזַאנַאב םענעזעוועג םעד ןופ ןעטסיופ יד ןוא

 ,סענָאנַאװ יד ןעקוררעביא טגעלפ רע ןעוו יו ,טקירדעגנעמאזוצ

 טלָאװ רע :היח עניטפערק ,עניניזנוא ןַא יו ןערָאװענ זיא רע

 .החיצר עדנילב ןופ לַאֿפנָא ַאזַא ןיא טעטכינרעפ בייו* סָאד

 ןעבילבעג ןעהעטש זיא ןוא רהיט יד טנעפעעג טָאה ענירעוועס

 - ,עגיטכיל ַא ,עשירפ ַא ,לעווש ן'ּפיוא



 9 ַאלַָאז לימע

 טָאה ָאבור ;ּפערט יד ףיוא טירט טרעהרעד ךיז ןעּבָאה'ס

 סָאד .טנעפעעגפיוא יז ןוא רהימ רעד וצ ןוהטעג ףרָאװ א ךיז

 ןיא עכלעוו ,עקרעלדנעה-סגנוטייצ יד ןעוועג זיולב זיא רעבָא

 ןעוועג זיא ריטרַאװק רהיא --- ,םייהַא ףיוה-ןהַאב ןופ ןעמוקעג

 טציא טָאה רע ;רהיט יד טכַאמרעפ קירוצ טָאה רע .ןעבענ ָאד

 ,ףאלעסיש-םי טימ טצוּפרַאּפ ,לעטכַאש ַא טעפוב ן'פיוא טקרעמעב

 ַא ןעועג זיא סָאד ;טנעקעג טוג לעטכַאש סָאד טָאה אבור

 זיא'ס .םַא רהיא ,ַאירָאטקיװ ןעמומ רהיא ענירעוועס ןופ קנַאשעג

 רע זַא ,לעטכַאש םעד ףיוא ןוהט וצ קילב ַא ןעוועג גונעג םהיא

 .הטארייה ןייז ןופ עטכישעג עצנאג יד ןעהעזרעד ךיז רַאּפ לָאז

 רענערָאבעג ַא זיא ןיילַא ָאבור .,רהָאי יירד דלַאב טרעװ טָא

 ; רעטייברא-דרע ןא ןעטאט א ןופ ,טייז-םורד ןיא ,ןאססאלּפ ןופ

 ַא ןופ ךאלרעינש יד וצ יטנעידרעד ךיז ןוא טנעידעג טָאה רע

 שזַאנַאב םייב טיײברַאעג טייצ קיטש ַא טָאה ,רָאיַאמ-טנַאשזרעס

 ןערָאװעג רע זיא ךָאנרעד ןוא ,טנַאמ ןיא ףיוה-ןהַאב םעד ףיוא

 טנעקעב ךיז רע טָאה ָאד ; ןעטנַארַאב ןיא ןַאמ-שזאגַאב-רעביוא

 ?יװנַאוד ןופ ןעמוק רעהַא טגעלפ יז ; יורפ ערעייהט ןַײז טימ

 רעטכָאט יד ,אהטרעב לעזַאמדַאמ טימ ןעמאזוצ גוצ םעד ןעמענ

 יד ןעוועג זיא ירבֶא ןירעוועס  .ןערָאמנַארנ ,רעטכיר-טּפיוה ןופ

 ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,רענטרעג םעד ןופ רעטכָאט עועגניא
 רהיא ,רעטכיד-טּפיוה רעד רעבָא ; סנערָאמנַארג יד ייב גנידנעניד

 ; ןוהטעג לעיפ רהעז רהיא רַאפ טָאה ,ןוקעּפָא ןוא רעטָאפ-ףיוט

 ןוא ,רעטכָאט ןייז ריפ עקנָאינַאּפמָאק ַא ריפ ןעמונעג יז טָאה רע

 -- ,ןעור ןיא ןָאיסנַאּפ ןעבלעז םעד ןיא טקישענ ךאלדיימ עדייב

 עכילריטַאנ אזַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה ,ךילדנע ,ןייֵלַא יז ןוא
 -רעד זיולב טגעינגעב טייצ עגנַאל ַא ךיז טָאה ָאבור זַא ,טייקנהעש

 -נעדייל יד טימ סנעטייוו ןופ טרענעב יז טָאה רע סָאװ ,טימ

 סָאװ ,לעקיטנַא םענהעש ַא וצ רעטייברא ןע'טושּפ ַא ןופ טפאש

 עבעיל עגיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד .רעייהט וצ םהיא ריפ זיא

 ןענירעוועס טימ טאהעגנ הנותח טלָאװ .ָאבור .ןעבעל ןייז ןיא

 רע זַא ןוא ,ןעבָאה וצ רונ יז יִבַא ,דלעג הטורּפ ןייא ןהֶא ןּליפא

 ,דנַאה רהיא ןעטעב וצ הטומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ךילדנע טָאה
;,; 
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 -סױרַא טָאה ָאבור .ןעּֿפָאלש ןוא ןעסע ןוא ןעכָאק םוצ רעמיצ ַא

 ףעסעמ ,לעּפָאנ ,רעלעט ,סעקטעוורעס טעפוב םעד ןופ ןעמֹונעג
 טייקרעביוז יד טָאה ןעּכאז עלא יד ןופ ןוא  ,רעזעלנ ייווצ ןוא

 ,טריזומַא ןעװעטַאבעלַאב סָאד טָאה םהיא ןוא ,טרעצנילנעג שזַא

 -עווקנָא ,גָאטימ ןעכַאמ ןיא טלעיּפשעג ךיז טלָאװ רע יווידיילג

 ; סעטעוורעפ ןוא ךוטשיט םעד ןופ טייקסייוו יד ןופ גידנעל

 זיולב טלעכיימשעג רע טָאה ,יורפ ןייז ןיא טבעילרעפ קרַאטש

 יד נידנענעפע ,ןעכאלוצ סָאד ךיז טעװ יז יו ,קנַאדעג םעד ןופ

 ףיוא ןעכוק םעד טגעלענקעוַא ןיוש טָאה רע זַא רעבָא .רהיט

 טימ רע זיא ,ןייוו שַאלפ יד טלעטשעגקעווַא ייבאד ןוא ,רעלעט ַא

 יד טימ ןעכוז ןעמונעג סיּפע טָאה ןוא גיהורנוא ןערָאװעג לָאמַא

 ענעשעק ןופ ןעמונענסיורא גיטסַאה רע טָאה ךָאנרעד .ןעניוא

 ןוא סנידראס לעטכַאש ןיילק ַא ,ךאלעקעּפ ענעסעגראפ ייווצ

 .זעק ןעָארג
 -עג טָאה ָאבור .רעיפ-בלַאה ןעגנולקעג טָאה רענייז רעד

 ףיוא ךרָאש ןעדעי וצ ךיז גידנערעהוצ ,רעמיצ ן'רעביא טנַאּפש

 רע זיא ,גידנעוהט טינרָאג ןוא גידנעטרַאװ .ױזַא .ּפערט יד

 ןוא טלעטשענבָא ךיִז טָאה רע ;לעגעיּפש םעד ןעגנאגעג ייבראפ

 טרעוו טָא-טֶא : ןערָאװענ רעטלע טינרָאנ זיא רע .טקוקעב ךיז

 ענייז ןופ רילָאק רעטיור-ללעה רעד רעבָא ,רעניצרעיפ ַא ןיֹוׁש רע
 -= ,דרָאב ןייז .ןעשָאלראפ טינרָאג טרעוו רָאָאה עטלעזיירקעג

 ןעווענ ץלַא ךָאנ זיא --- ,טריזַאר טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה ָאבור

 ָאבור .רילָאק םענעדלָאנ םעד טימ ּךָאנ ץלַא ןוא טכידענ ױזַא

 ןוא ,טיובעג קרַאטש רהעז רעבָא ,סקואוו ןעלטימ ןופ ןעוועג זיא

 -ענוצ סָאװטע ,ּפָאק ןייז ,רוניפ ןייז ןעלעפענ זיא ןייֵלַא םהיא

 -על ןייז ,ןעקַאנ רעקיד ןייז ,ןרעטש רעניילק ןייז ,רעטנישטַאלּפ

 עסיורג ייווצ ןעטכיולעג ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,םינּפ רענידעב

 -ענ ןענייז ןעמערב ענעסקאוועגפיונוצ ענייז .ןעניוא ענידעבעל

 ;ןרעטש ןייז ףיוא םַארש ןייא יוװ ,עגיטכיזרעפייא עלא ייב יו ,ןעוו

 -ניא רהָאי ןהעצפופ טימ ,יורפ ַא טימ טארייהרעפ ןעווענ זיא רע

 םהיא ןעבָאה ?עגיּפש םוצ ןעקילב עטּפָא ענייז ןוא ,םהיא ןופ רעג
 .טגיהורעב
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 קירוצ רעדיוו העג ןוא רעטסניפ ןֹוא טסיװ ןעכַאמ וצ ריד זיולּב
 .טייברַא רעד וצ

 ףיז ןוא ןענַאטשעג עטמַאעב עדייב ןענייז טונימ ַא ןעגעג
 ןעבָאה טרעהעג רעבָא .ּפעק יד טימ גידנעלקָאשוצ ,טקוקעגנָא
 דליוו ןערָאװעג זיא ָאנַאיּפ-עטרָאּפ א לייוו ,טינרָאנ רהעמ ןיוש ייז

 ערייב זַא ,גיטנעק ןעווענ זיִא'ס .טעוועדלאווענוצ ךיז טָאה ןוא

 ןוא ?וק ן'פיוא גידנעכַאל ,ןעמַאזוצ טקַאהעג ןעבָאה רעטסעווש

 ,ןאמ רעגנוי רעד ןוא .ךאלעניופ עשידנעלסיוא יד גידנעצייר

 ןוא טגיינרַאפ ךיז טָאה ,ךילהערפ ןערָאװעג ךיוא זיא סע ןעמעוו
 ןופ רעפלעהסיורא רעד ;יטרַאװק יד ףיוא ךיז וצ קעװַא זיִא
 -עג ןוא עלייוו ַא ןענאטשעג ךָאנ זיא רעטסיימדןָאיצנַאטס םעד
 רעזעיד טרעהעג ךיִז טָאה סע ןענאוז ןופ ,ןָאקקאב םעד ףיוא טקוק
 ו .םַארַארַאט .רעגנוי רעצנַאג

 רעד זַא ,טקרעמעב רע סטָאה ,ןעניוא יד גידנעביוהפיוא
 -לער רעד זַא ןוא סענַאּפַאלק ענייז טכַאמרַאפ טָאה וויטָאמָאקָאק

 יד ,ןנַאק ןייק געוו םעד טגנאלרעד םהיא טָאה רעוועריק-ןעס

 -לָאװ יד ןיא ןעגנאגוצ ךיז ןענייז ףּפמאד ןעסייוו רעקיטש עטצעל

 .לעמיה םעד טרעטסניפרעפ טָאה סָאװ ,ךיור ןעצרַאוש סנעּק
 .ןיירא בוטִש ןיא רעטסנעפ ןופ קעווַא ךיוא זיא ָאבור

 -נַאװצ ןיוש זיא וקיוק ן'טימ רעגייז רעד זַא גידנעהעזרעד
 .גידלודעגנוא ןערָאװעג ָאבור זיא ,יירד ְךָאנ טונימ גיצ

 ךיז ענירעוועס טָאה סָאװ רעביא ,ןעמענ סע לָאז לעווייט רעד

 ַא ןיא ןיירא רונ טלַאפ יז זא ןעגיטעּפשרַאפ טנָאקעג יוזא |
 -סיורא טינ טרָאד ןופ ןיוש ףיז יז ןָאק ,ןעפיוק סיּפע ןיזַאגַאמ
 - .ןעסייר

 םהיא טָאה סָאװ ,רעגנוה םעד ןעכַאמ וצ רעליטש לעֶסיִבַא
 .שיט םוצ ןעטיירג ןעמונענ ךדיז ָאבור טָאה ,ןעגָאמ ןיא טּפוצעג |

 ןעוועג םהיא זיא רעטסנעפ ייווצ יד טימ רעמיצ עסיורג סָאד

 ן'טימ טעב סָאד ןוא ץלָאה-סונ ןופ ?עֶבעֶמ יד :טנאקעב טוג
 טימ טעפוב רעד ,עירעטַאמ עלעוונַאב עטיור עניליב ןופ גנַאחרָאפ
 -רָאנ יד ןוא שיט רענידכעלייק רעד ,רעישעג ראפ סעצילָאּפ יד
 טבכאמעג םעד ןופ טָאה סעלא סָאד --- ,עפאש רעדיילק רעדנַאמ

:- 
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 ןעטימ ןיא ןעֶּבָאה ,רעטסעווש ייווצ יד .טלָא רהָאי גיצנַאװצ ןוא

 היוא טייקשיטַאבעלַאב רעייז טרהיפעג טייקכילהערפ עטּפָא רעיײז
 ןעבָאה רעדורב ן'טימ עטַאט רעד סָאװ ,קְנַארַפ דנעזיוט סקעז יד
 -ענניא יד ,טכאל ערעטלע יד יוװ טרעהעג ךיז טָאה'פ .טנעידרעפ

 רייז ןיא טראפשראפ ,ךאלעניופ עשיּפָארט יד ןוא טנניז ער

 ,גנַאזעג רעייז טיִמ טרירוקנָאּק ןעבָאה ,עלענייטש

 ,ןעסענראפ רָאג ...? זירַאַּפ ןיא רהיא ,ָאבור עיסומ ,ַא --

 ...טקעפערּפ-בוס ן'טימ געירק א סעּפע ךָאד טָאה רהיא

 סנעגיובנעלע ענייז טיִמ ךיז גידנערַאּפשנָא רעדעיװ ןּוא

 -ןָאיצנַאטּפ םעד ןופ רעפלעהסיורַא רעד טָאה ,רעטסנעפ ן'פיוא

 ןיא טנייה זיא רע זַא ,ןַאמ ןעננוי םעד טלהעצרעד רעטסיימ

 ןופ ןערהָאפענסױרַא ,טונימ גיצרעפ ןוא רענייז ַא סקעז ,הירּפ רעד

 ןייק טרעדָאפענסױרַא טָאה םֶהיא .גוצ-לענש םעד טיִמ ,רווַאה
 טָאה'מ ןוא ,רעטלאוורעפ-טּפיוה םעד ןופ ?העפעכ רעד זירַאּפ
 ,סילנ םוצ ,יִבֲא --- .ןעטייז יד ןעבירעגנָא ניד'השק טשינ ָאד םהיא

 .טגָאזעגבֶא טינ עלעטש רעד ןופ
 ,טגערפעגנ ירנַאה טָאה --- ? יֹורִּפ רעייא ןוא ---

 -נייא סעּפע ןערהָאפוצ ןעמוק טלָאוװעג ךיוא טָאה יֹורַּפ יד

 ,רעמיצ םעד ןיא טרַאװענ רהיא ףיוא .טָאה ןַאמ רעד .ןעפיוק

 ןעגנאלרעד ַאירָאטקיװ עמומ יד םהיא טגעלפ לעסילש םעד ןוא

 ןעבָאה בעיל ייז ןענעלפ ָאד .ןעמוק טנעלפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 עמומ ענייפ.יד ןוא ,טרעטשעגנוא ןעמאזוצ קָאטשירּפ ןעסע וצ

 -טעלַאוט םעד ןיא ,ןעֶטְסָאַּפ רהיא הוא ןעטנוא ןעביילב טנעלפ

 סיּפע זיולְב יורפ-ןוא-ןַאמ יר ןעבָאה טנייה .ןעמאד ריפ לַאז

 וצ רעהירפ ןעסָאלשעב ןעבָאה ייז ?ייוו ,טנַאמ ןיא טפאכענרעביא

 ןיש טָאה רענייז רעד .טּפרַאדעב ןעֶבָאה ייז סָאװ ןענידנֶע

 .גירעננוה-טיוט ןעווענ זיא ָאבור ןוא יירד ןעגנולקעג רעבָא"

 .סיּפע ךָאנ טגערפעג ירנַאה טָאה טייקכילפעה סיוא

 זיראּפ ןיא ןעניטכענ טְבייֵלְב רהיא---

 רװַאה ןייק קירוצ טנייה ְּךָאנ ןערהָאּפ ייז ! ןיינ ,ןיינ
 -םיוא .גיסיירד רהֹוא סקעז בא טהעג סָאװ ,גוצ-לענש םעד טימ

 ?העפעב ַא ךרוד ןעמוק ריד טסייה'מ .! יאדוא ? ךיז ןעהור



 הי יע עי,

 5 ַאלַאו לימע

 -ַאּפ טימ לופ ןעוועג ןיוש זיא גוצ רעד ; ןנַאק ןייק טונימ גיצ

 ןעכלעוו ,וויטָאמָאקָאל ןייא ףיוא טרַאװעג טָאה ןוא ןערישזַאס

 ןופ ןענַאטשעג זיא רע לייוו ,ןעהעז טנעקעג טינ רעבָא טָאה'מ

 יו ,טרעהעג זיולב טָאה ָאבור ; ּפָאריײא'? עד קירב טייז רענעי

 ,יירפ געוו םעד ןעזָאל םהיא לָאז ןעמ טרעדָאפ וויטָאמָאקָאל רעד

 טרעילרעפ סָאװ שנעמ א יװ ,קרַאטש טינ ןוא טפָא גידנעפייפ

 -ָאמָאקָאל רעד ,ןוהטעג יירשענ ַא םהיא וצ טָאה'מ .דלודעג םעד

 -רעפ טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ףייפ ןעצרוק ַא טימ טָאה וויט

 זיא ,ןוהטעג רהיר ַא ךיז טָאה רע רעדייא ,לאנניס םעד ןענַאטש

 ענייז טנעפעעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ליטש ןערָאװעג לָאמַא טימ

 עדנעכליהרַאפ ַא טימ ךיז טָאה הּפמאד רעד ןוא ,סענַאּפַאלק
 ,טקרעמעב טָאה ָאבור ,דרע רעד ייב ןוהטעג זָאל ַא יירעפייפ

 -יטש .סעּפע יו ,ףּפמאד רעסייוו רעדנעכירק-רעדנַאנַאּפ רעזעיד יו

 ןעגיױלפעגקעווַא זיא ןוא קירב םעד טלעקיוועגנייא טָאה ,עענש רעק

 זיא רעווקס ןופ לעקניוו רעצנאג א .,ןעגנאטש ענרעזייא יד ךרוד

 טאה ןישַאמ-ףּפמאד עטייווצ יד ןוא ,ןערָאװעג סייוו םהיא ןּופ

 טימ יוו ןעגיוצראפ ץלַא ךיור ןעדנערעוו רעסערג ץלא רהיא טימ

 עגנאל ,עדנעכל?יהרַאפ ַא טרעהעג ךיז טָאה ןעטניה ןוֿפ ,קעדוצ ַא

 ןופ ןעסיוטש סָאד ןוא עלהעפעב יד ןופ ןעיירשעג יד ,יירעפייפ

 טָאה ,רערָאלק סָאװטע ןערָאװעג זיא'ס זַא .ןעלקריצ-הערד יד
 ַא ןוא ?ייסרעוו ןופ גוצ ןייא ןהעזרעד ,סנעטייוו רעד ןיא ,ָאבור

 םעד וצ רענייא ןעגנאנעג ןענייז ייז ;ל?ייטָא ןופ ןעטייווצ

 -עג רענייא ,געוו םעד ןעטינשעגרעביא ךיז ןעבָאה ןוא ,ןערעדנַא

 .ףױרַא רעטייווצ רעד ןוא רעטנורא גידנעה

 ןעוו ,רעטסנעפ ןופ ןהעג קעווא טלָאװעג ןיוש טָאה ָאבור

 רע .,ןעמָאנ םייב ןָאהטעג ףור ַא םהיא טָאה עמיטש ַא ס'ןעצימיא

 -נוא טנעקרעד טָאה רע ,רעטסנעפ ןופ ןעגיױבעגסױרַא ךיז טָאה

 רהָאי ַא ןופ ןאמ ןעננוי ַא קָאטש ןעטריפ ןופ ןָאקלאב ן'פיוא ןעט

 טָאה רעכלעוו ,ןרעװָאד ירנַאה ,רָאטקודנָאק-רעביױוא םעד ,גיסיירד

 ןופ רעפלעהסיורא ןַא ,רעטָאפ ןייז טימ ןעמאזוצ טנהָאװעג ָאד

 ייווצ ענייז טימ ,ןעיניל-טּפיױה יד ןופ רעטסיימךןָאיצנַאטס םעד

 ןהעצטכַא ,ןענידנָאלב ענהעש ייווצ ,עיפָאס ןוא ַארַאלק ,רעטסעווש
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 רענרעזייא ןַא יװ ;ּפָאריײיא'ל עד קירב רעד ךיז טניפעֶג רעדעיוו

 טזייועב עכלעוו ,בורג עגנַאל יד רעביא רע טדיינש ןרעטש
 קעװַא טייוו-טייוו ךיז טהיצראפ ןוא רעטייוו סָאװטע טשרע ךיז

 ן'רעטנוא רָאנ ןיוש ,טעמכ ,ןעטנוא .לָאיניטַאב ןופ לענוט ן'זיב

 ךיז ןעהיצ ,זץאלּפ ןעסיֹורג ןעצנאג םעד גידנעמענראפ ,רעטסנעפ

 קירב םעד רעטנוא ןופ סיורא ןעמוק עכלעוו ,ןענעװ-לעּפָאד יירד

 סָאװ ,רעכָאפ ַא יו ךיז ןעדיישוצ ןוא רעדנַאנַאפ ךיז ןעלייט ןוא

 יד ןיא ןיירַא ךיז ןעהיצ רענניפ עשילַאטעמ עראבלהעצנוא ענייז

 ןעבענ ,רעוועריק-ןעסלער יד ןופ סמרוהט יירד יד  .ןעלַאזקָאװ

 ,עליוה טצעי ,עקניניילק ערעייז ְךיִז םורַא ןעבָאה ,םעקרַא יד

 -יטָאמָאקָאל ןוא ןענָאנַאװ ןופ ענינעשימ רעד ןיא .ךעלדנעטרעג

 ןעסַאלב םעד ןיא טָאה ,ןעיניל יד ןעמונראפ ןעבָאה סָאװ ,ןעוו

 .ץַאט-לַאנניס רעטיור רעסיורנ ַא טרעצנילנעג גָאט ןופ ןייש

 םעד ןיא טריסערעטניארעפ ןעוועג ָאבור זיא טונימ ַא ןענעג

 -ןהאב ןייז טימ ,ןעקנאדעג ןיא ,סע גידנעכיילנרעפ ,דליב ןעצנַאג

 ןייק ןעמוק ױזַא טנעלפ רע סָאװ ,לָאמ ןעדעי .רווַאה ןיא ףיוה

 ,אירָאטקיױװ עמומ רעד ייב ןהעטשנייא ןוא ,גָאט ןייא ףיוא זירַאפ

 ןעביילב ןעזָאל טינ ןָאיסעּפָארּפ ןייז וצ עבעיל ןייז םהיֵא טנעלפ

 .טריסערעטניארעפ טינ

 רענעמוקעגנָא רעד טָאה ןעגעוװ-טּפיוה יד ןופ ףיוה םעד ןיא

 ַאבור .גנַאנצ רישזַאסַאֿפ םעד טרעדורעגפיוא טנַאמ ןופ גוצ

 עקניניילק יד ןופ סערוװענַאמ יד טקוקעגנכָאנ ןעניוא יד טימ טָאה

 ,רעדערילעּפָאד ענירדינ יירד ףיוא ,ןישַאמ-ףּפמַאד עדנענידעב

 -ייפ ןוא גידנעזָאלב ,ןוא גוצ םעד ךאלקיטש ףיוא טמענוצ יז יוו

 סענָאגַאװ יד רעדנַאנופ יז טרהיפ ,טניטפעשעב קרַאטש ןֹוא גידנעפ

 יּתּפמאד עטייווצ ַא .ןעסלער עניטייז יד ףיוא ייז טלעטשוצ ןֹוא

 טימ ,גוצ-לענש ןופ זויטָאמָאקָאל רעד ,עפיורג ַא רהעז ,ןישַאמ
 -סיױרַא ,ןיילַא רענייא ןענַאטשענ ךיז זיא ,רעדער עניטכעמ ייווצ

 ךיז טָאה סָאװ ,ךיור ןעצרַאװש ןעסיורנ ַא ןעמיוק ןופ גידנעכוד

 רעבָא .טפול רעליטש רעד ןיא ןעביוהעג ךיילנ ןוא ךאלעמַאֿפ

 זיולב טעדנעוועג ןעוועג זיא טייקמאזקרעמפיוא עצנאנ םס'ָאבור

 -נאווצ-ןוא-ףניפ טימ רענייז א יירד בֶא טהעג סָאװ ,גוצ םעד ףיוא



 טגעלעגקעווַא ָאבור טָאה ,ןיירא בוטש ןיא גידנעמוקניירא

 ַא טלעטשעגקעװַא ןוא ןעכוק ַא ,טיורב טנופ סָאד שיט ן'פיוא

 עמומ יד טָאה ְךָאנ הירפ רעד ןיא רעבָא .,ןייוו ןעסייוו שַאלפ

 -עגרעטנוא ,ןעטסָאּפ רהיא וצ קעװַא זיא יז רעדייא ,ַאירָאטקיװ

 זיא'ס זַא ,ןיירא ןעוויוא ןיא ןעליוק ?עיפ ױזַא ,גיטנעק ,ןעּפרָאוװ

 רעפלעהסיורא רעד ןוא ,ץיה עדנעקיטש ךילגערטרענוא ַא ןעוועג

 ןוא רעטסנעפ סָאד טנעפעעג טָאה רעטסיימ-ןָאיצנַאטס םעד ןופ

 7 .סנעגיובנעלע יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה
 םעד ןיא ,םאדרעטסמא רעווקס םעד ףיוא ןעוועג זיא סָאד

 -טסעוו יד וואו ,זיוה ןעכיוה םעד ןיא ,סטכער ,זיוה ןעטצעל

 ןופ עגינייא ראפ ןערעמיצ טאהעג טָאה עינאּפמָאק ןהַאבנעזייא

 ,קָאטש ןעטפניפ םעד ןיא רעטסנעפ סָאד .עטלעטשעננָא ערהיא

 -סױרַא טָאה ,ךַאד-דרַאסנַאמ ןעלקוּפ םעח רעטנוא ,לעקניוװ ןיא

 ,בורג עטיירב עזעיד --- ףָאה-נהַאב ןופ עדייבעג יד ףיוא טקוקעג

 ףיוא טנעפע ןוא "ּפָאריײא , ?אטרַאװק םעד ךרוד טדיינש סָאװ

 גָאט םענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,טנָאזירָאה ןעטייוו ַא גיוא ן'ראפ

 ןעסיורג םעד רעביא רעסערג ָּךָאנ ןעהעזענסיוא ראורבעפ ןיא

 ,ןעלהארטשדןענוז טימ ןעסָאגעב ,טכייפ ןוא םירַאװ ,?עמיה

 -ןענוז יד ןיא ךיז ןעבָאה ,רעווקס טייז רענעי ןופ ,ןענעקנַא

 ןופ ןעטלַאטשעג עטשימוצ עלעקנוד יד ןעהעזעגסױרַא םיוק ביוטש

 רעטנוא ךיז ןעֶבָאה ,סקניל .םָאר-עד סַאג רעד ףיוא רעזייה יד

 טזָאלעג רעזייהקַאּפ עטקעדעב זָאלג טימ יד ןופ ןעגנַאהרָאּפ יד

 עטרעכיורראפ ערעייז טימ ןעלַאַאז-בלַאה עסיורג ןעזעיר יד ןעהעז ;
 ןעגיוא יד ןיא ךיז טָאה ץלַא ןופ רהעמ ןוא ;{ טנעוו ענרעזעלג
 -נעזייא עסיורג יד ןופ זױהּקַאּפ עסיורג רעייהעגנוא סָאד ןעפרָאװעג

 ןעבָאה סעדייבעג-גנוצייה יד ןוא זױה-טסָאּפ יד סָאװ ,ןענהַאּב

 ןופ רעזײהיקַאּפ ערענעלק ערעדנַא יד ןּופ טרעדנוזעגבא טעמּכ

 סטכער ; ןהַאב "לעטרַאג, עגיטרָא יד ןוא ?ייסרעוו ,?יײטנַאשזרא -
: 
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